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(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 119/97
av den 20 januari 1997

om införande av slutgiltiga antidumpningstullar på import av vissa ringpärms
mekanismer med ursprung i Malaysia och Folkrepubliken Kina och om slutgil
tigt uttag av de preliminära tullarna
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

(5)

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av
den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import
från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemen
skapen ('), särskilt artiklarna 9 och 23 i denna,

Parterna har informerats om de viktigaste omstän
digheter och överväganden som ligger till grund för
avsikten att rekommendera införande av slutgiltiga
antidumpningstullar och slutgiltigt uttag av de
belopp för vilka säkerhet ställts genom preliminära
tullar. Parterna medgavs också en tid inom vilken
de kunde lämna synpunkter efter mottagandet av
denna information .

(6)

med beaktande av det förslag som kommissionen lagt
fram efter samråd med rådgivande kommittén, och

De berörda parternas muntliga och skriftliga
kommentarer övervägdes och beaktades i de fall det
ansågs lämpligt i kommissionens slutgiltiga avgö
randen .

med beaktande av följande:
III. PRODUKT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR UTRED
NING OCH LIKADAN PRODUKT

I. PRELIMINÄRA ÅTGÄRDER

(7)

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr
1465/96 (2) (nedan kallad "förordningen om preli
minär tull") infördes preliminära antidumpnings
tullar på import till gemenskapen av vissa ring
pärmsmekanismer som omfattas av KN-nummer
ur 8305 10 00 och som har sitt ursprung i Malaysia
eller Folkrepubliken Kina.

För de preliminära avgörandena ansåg kommis
sionen att ringpärmsmekanismer som tillverkades

och såldes i gemenskapen, ringpärmsmekanismer
som tillverkades och såldes i Malaysia och sådana
som exporterades till gemenskapen från Malaysia
och Folkrepubliken Kina var att betrakta som "lika
dana produkter" enligt artikel 1 .4 i förordning (EG)
nr 384/96 (nedan kallad "grundantidumpnings
förordningen"), eftersom dessa mekanismer
antingen är identiska eller har egenskaper som i
hög grad liknar varandra .

II. EFTERFÖLJANDE FÖRFARANDE

(8)

(2)

Efter införande av de preliminära antidumpningsåt
gärderna har några berörda parter lämnat skriftliga
synpunkter.

(3)

De parter som begärt det har beviljats möjlighet att
bli hörda av kommissionen .

En importör, som också tillverkar produkter som
befinner sig i ett senare led i förädlingskedjan (dvs.
producent av ringpärmar och annat kontorsmate
riel), framförde på nytt de argument som han gjort
tidigare, nämligen att mekanismer med 17 och 23
ringar inte är likadana produkter i förhållande till
de standardmässiga produkterna med två till fyra
ringar och således bör uteslutas från detta förfa
randes räckvidd .

(4)

Kommissionen har fortsatt att inhämta och
kontrollera alla uppgifter som ansetts nödvändiga
för att fastställa sina slutgiltiga avgöranden .

(') EGT nr L 56, 6.3.1996, s. 1 .
(2) EGT nr L 187, 26.7.1996, s. 47.

(9)

Till stöd för sitt påstående hävdade importören att
endast mekanismer med två till fyra ringar
nämndes i klagomålet, vilket innebar att mekanis
merna med 17 eller 23 ringar inte tagits med i
förteckningen över påstått dumpade produkter.
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Även om det är riktigt att man i de beräkningar

Även om en betydande prisskillnad mellan meka

som anges i klagomålet som primafaciebevis för
dumpning och därav vållad skada endast använde
modeller med två till fyra ringar som exempel, bör
det också erinras om att i den produktbeskrivning
som finns med i klagomålet upptas alla ringmeka
nismer som har minst två ringar. I detta samman
hang bör det noteras att ringpärmsmekanismer
med exempelvis 6, 13 eller 16 ringar säljs på
gemenskapens marknad.

nismer med 17 eller 23 ringar och liknande meka
nismer med färre antal ringar kunde konstateras,
anses det att med tanke på likheten vad gäller
användning och kunder ersättningseffekter skulle
kunna uppstå om produkterna skulle undergå avgö
rande prisutvecklingsskillnader. Således bör den
slutsatsen dras att marknadssegmentet för meka
nismer med 17 eller 23 ringar inte har tillräckligt
särskiljande egenskaper för att helt och hållet ute
slutas från undersökningens räckvidd.

Det har framförts att förutom antalet ringar har
mekanismerna med 17 eller 23 ringar särskiljande
fysiska egenskaper, särskilt en längre och bredare
bottenplatta, vilket gör att de är slitstarkare än
andra mekanismer, och följaktligen betydligt

( 13)

Det hävdades att skillnader också fanns vid använd
ning av pärmar med olika mekanismer. Pärmar
med "standardmekanismer" skulle vara i huvudsak

avsedda för papper där kunden själv slår hål, medan
pärmar med 17 och 23 ringar skulle användas för
redan hålslaget papper på grund av såväl priset på
det speciella hålslaget som det ringa antal pappers
sidor som kan hålslås samtidigt.

annorlunda.

Följden av en undersökning av denna fråga ledde
till slutsatsen att eventuella variationer kunde anses

jämförbara med dem som redan finns bland de
olika modellerna med två eller fyra ringar. Följakt
ligen anses det inte finnas någon annan avgörande
fysisk skillnad än antalet ringar mellan de ringme
kanismer som har 1 7 till 23 ringar, å ena sidan, och
övriga ringmekanismer, å den andra sidan .

( 11 )

Det bör dock erinras om att i vissa slag av pärmar
såsom kalendrar eller kataloger, där ringmeka
nismer med två till sex ringar används och vilka
omfattas av detta förfarande, används också redan

hålslaget papper som införs i slutprodukten, eller
hålslagna kompletterande sidor, och att hålslag för
några av dessa inte nödvändigtvis finns tillgängliga
för kunden . Dessutom finns hålslaget papper för
mekanismer med två till fyra ringar tillgängliga på

Vidare har det hävdats att metoderna och kostna
derna för att tillverka mekanismer med 17 eller 23

marknaden och säljs i avsevärda kvantiteter i
gemenskapen, särskilt för användning i skolor (som
också utgör huvudmarknaden för mekanismerna
med 17 eller 23 ringar). Slutsatsen kan därför dras
att mekanismer med 17 eller 23 ringar har en
användning som liknar den som gäller för andra
slag av mekanismer.

ringar på ett avgörande sätt skiljer sig åt från dem
som gäller för andra ringmekanismer.
Det bör noteras att de metoder och maskiner som

krävs för att tillverka ringarna, sätta fast dem vid
plattorna och montera plattorna i mekanismens
omslag i grunden är likadana för alla slag av ring

pärmsmekanismer. Den högre andelen råmaterial
och de ringmonteringsoperationer som måste
upprepas i fallet med mekanismer med 17 och 23
ringar medför skillnad i tillverkningskostnaderna.

( 14)

Det anfördes också att spakmekanismer, vilka
omfattas av samma KN-nummer som ringpärms
mekanismer och är uteslutna från detta förfarandes

räckvidd, i högre grad liknar mekanismer med två
ringar än mekanismerna med 17 och 23 ringar.

Denna skillnad, även om den är stor, är dock inte

oproportionerlig mot de skillnader som kunnat
konstateras mellan små och stora slag av meka
nismer med färre antal ringar. De särskilda tillverk

De fysiska egenskaperna och marknaderna för
spakmekanismer konstaterades vara så pass skiljak
tiga från dem som gäller för ringmekanismer för att
motivera att utesluta dessa spakmekanismer från
klagomålet och från förfarandets räckvidd.

ningsmetoderna, om det nu finns några, och de
därmed sammanhängande kostnaderna för meka
nismer med 17 eller 23 ringar är följaktligen inte
sådana att dessa mekanismer ändrar deras likhet

med andra mekanismer. Under alla omständigheter

gäller att alla sådana skillnader i de tillverknings
metoder som må ha använts i enlighet med

sedvanlig praxis hos gemenskapens institutioner är
irrelevanta för analysen av likadan produkt.
( 12)

Det har också framförts att mekanismer med 17
eller 23 ringar var tillräckligt dyra för att de bara av
den anledningen borde anses tillhöra ett separat
marknadssegment.

( 15)

Följden av en undersökning av framförda argument
bekräftar att ringpärmsmekanismer med 17 och 23
ringar har egenskaper som nära påminner om dem
som andra ringpärmsmekanismer har och således
utgör likadana produkter som andra ringpärmsme
kanismer enligt artikel 1.4 i grundantidumpnings
förordningen . Följaktligen avvisas ovannämnda
begäran .
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IV. DUMPNING

Nr L 22/3

B. Malaysia
1 . Normalvärde

(17)
A. Tredje land med marknadsekonomi

( 16)

kvantitet som exporterades till gemenskapen inte
var tillräckligt representativ för fastställande av
normalvärde. Kommissionen tillämpade i detta
avseende artikel 2.2 i grundantidumpningsförord

Da förfarandet inleddes hade en importör motsatt
sig valet av Malaysia som jämförbar marknad för
fastställande av normalvärde för Folkrepubliken
Kina. Eftersom dennes argument inte var bestyrkta

och något alternativt land inte hade föreslagits,
informerade kommissionen denne berörde part den
22 november 1995 om att hans invändningar måste

ningen, enligt vilken en inhemsk försäljningsvolym
på 5 % anses vara tillräcklig för att den inhemska
marknaden skall kunna anses vara representativ.
(18)

skulle vara enligt normala konkurrensförhållanden .

november 1995 föreslog samme importör att för
fastställande av normalvärde för Folkrepubliken
Kina skulle användas tillverkningskostnaden för en
italiensk producent, som inte ingick i gemenska

Kommissionen hade redan undersökt denna fråga
vid valet av Malaysia som lämpligt jämförbart land
och behandlade detta argument i punkt 10 i förord
ningen om preliminär tull. Eftersom inga nya argu

psindustrin .

nadsekonomi, undersökte kommissionen huruvida

en förändring av beräkningsmetoden skulle inverka
på tullens nivå. I detta syfte och med tanke på att
tillverkningskostnaden för en enstaka producent
inte kunde anses vara representativ för andra
gemenskapsproducenters situation, tolkade kom
missionen begäran som ett yrkande om att använda
gemenskapen som en jämförbar marknad för fast
ställande av normalvärde för exporten från Folkre
publiken Kina. Kommissionen jämförde sedan de
genomsnittliga riktpriser som fastställts för gemen
skapsindustrin (dess faktiska priser var lägre än
tillverkningskostnaderna) med genomsnittliga kine
siska exportpriser. Denna beräkning av dumpning
visade att dessa metoder inte skulle ha någon
inverkan på den tullnivå som slutgiltigt föreslogs av
kommissionen, eftersom båda metoderna innebar

att den konstaterade dumpningsmarginalen klart
överskred den slutgiltigt fastställda skadeelimine
ringsnivån .

Med tanke pa ovan nämnda överväganden och med
hänsyn till att enligt artikel 2.7 i grundantidump
ningsförordningen i lämpliga fall ett marknadseko
nomiland som är föremål för samma undersökning
kan användas, har kommissionen dragit slutsatsen
att valet av Malaysia för att fastställa normalvärde
inte var oskäligt och att det inte fanns några skäl
för att ändra detta val av jämförbart land.

Samme importör framförde också att det endast

finns begränsad konkurrens på Malaysias marknad
och att således inhemska priser är högre än de

avvisas. I ett brev som nådde kommissionen den 27

Eftersom detta brev mottogs 20 dagar efter den frist
som angivits i tillkännagivandet om inledande av
ett förfarande, kunde förslaget inte beaktas. Efter att
ha fått kännedom om de viktigaste omständigheter
och överväganden som låg till grund för införande
av preliminära åtgärder, upprepade importören sina
argument. Trots att begäran hade lämnats efter
varje gällande frist för val av tredje land med mark

En importör hävdade att den inhemska försälj
ningen i Malaysia, som utgjorde 5,8 % av den

ment eller bevis lades fram bekräftade kommis

sionen att en viss grad av konkurrens på Malaysias
marknad bevisligen råder, eftersom där finns ring
pärmsmekanismer från Folkrepubliken Kina.
Därför kunde slutsatsen dras att Malaysia är ett
rimligt val för fastställande av normalvärde för
Folkrepubliken Kina.

2. Dumpningsmarginal

(19)

Det har inte lämnats några andra argument som
skulle kunna leda till ändring av fastställandet av
dumpning. Kommissionen anser att metoderna för

att beräkna dumpning och de preliminära avgö
randen som anges i punkterna 18 till 26 i förord
ningen om preliminär tull bör bekräftas. Följakt
ligen fastställs det slutgiltigt att dumpningsmargi
nalen för Malaysia är 42,8 % .

C. Folkrepubliken Kina
1 . Normalvärde

(20)

Två kinesiska exportörer begärde att normalvärdet
skulle justeras på grund av skillnader i kostnads
strukturen till följd av låga arbetskraftskostnader i
Folkrepubliken Kina samt på grund av skillnader i
produktionsteknik.

Vad gäller arbetskraftskostnader noterar kommis
sionen att skälet för att använda ett tredje land med
marknadsekonomi är avsaknaden av tillförlitlig
kostnads- och prisinformation i det berörda landet
som inte har marknadsekonomi. Följaktligen är det
ogrundat att påstå att vissa kostnader är lägre i icke
marknadsekonomilandet än i det jämförbara landet
och att justeringar av normalvärdet borde göras vid
tillämpning av detta normalvärde på icke-mark
nadsekonomilandet.

Nr L 22/4
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Vad gäller olika produktionsteknik anser kommis
sionen att den produktionsmetod som används för
att tillverka en särskild produkt är irrelevant så län
ge produktens fysiska egenskaper och användning
är likartade. I detta fall har de påstådda skillnaderna
inte medfört några betydande skillnader i den be
rörda produktens grundläggande fysiska egenska
per. I enlighet med artikel 2.10 a i grundantidump
ningsförordningen måste således begäran avvisas.

(21 )
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den vinstmarginal som den närstående importören
anger i redovisningen för beräkning av ett tillförlit

ligt exportpris. I linje med kommissionens praxis
ansågs det vara rimligt att använda faktiska uppgif
ter från oberoende bolag som importerar den berör
da produkten till gemenskapen . För att fastställa
den normala vinstmarginalen för dessa företag togs
det enbart hänsyn till den berörda produkten . Såle
des inkluderar vinstmarginalen på 7,8 % inte några
vinstmarginaler från annat kontorsmateriel än ring
pärmsmekanismer. Vinstmarginal fastställdes på
grundval av de oberoende importörernas uppgifter,
vilka har kontrollerats på plats hos dessa, med be
aktande av deras olika försäljningsvolymer.

Två berörda parter har framfört att de inte kunde ge
synpunkter på kommissionens beräkning av nor
malvärde på grund av att de absoluta talen avseende
beräkning av normalvärde för det jämförbara landet
av konfidentialitetsskäl inte lämnades ut till de ki

nesiska exportörerna. I sitt brev till dessa parter ha
de kommissionen tagit med alla beräkningar som
var relevanta för dessa bolag och i detalj beskrivit

3 . Jämförelse

den metod som kommissionen använt för att fast

ställa normalvärde, med vederbörligt beaktande av
skyddet av konfidentiella uppgifter enligt artikel
20.4 i grundantidumpningsförordningen. Att röja
de absoluta talen skulle strida mot en berörd parts
lagliga rätt till konfidentiell behandling och var
inte nödvändig för att förstå beräkningen. Således
kunde argumentet inte godtas.

(24)

Kommissionen konstaterar att ingen av de berörda
exportörerna någonsin begärde någon sådan juste
ring under de olika skedena i undersökningen och
att kommissionen på eget initiativ och för en rättvis
jämförelse ansåg, att det var lämpligt att bevilja en
sådan justering i detta fall. I avsaknad av uttryckliga
bevis från någon av de berörda exportörerna ansåg
kommissionen det vara lämpligt att basera sin be
räkning på sin praxis i liknande situationer för att
fastställa ett rimligt belopp på sådan justering.

2. Exportpris

(22)

Tva berörda parter gjorde förfrågningar om och
ifrågasatte delvis den justering för handelsled som
kommissionen beaktade i syfte att jämföra Malaysi
as normalvärde och kinesiska exportpriser. En part
hävdade att denna justering borde ha varit större.

En exportör hävdade att överdrivet stora belopp ha
de dragits av från exportpriset avseende uppskjutna
rabatter som konstaterats på plats hos den närståen
de importören.

4. Individuell behandling

Kommissionen noterar att detta bolag i sitt svar i
kommissionens frågeformulär inte hade informerat
om sådana rabatter, vilka konstaterades när kom

missionens tjänstemän gjorde en kontroll på plats
en. Därför var kommissionen tvungen att fastställa
storleken på avdragen på grundval av de uppgifter
som inhämtats där. Vidare avser exportörens begä
ran ett uppskattat värde för sådana rabatter, medan
de belopp som kommissionen faktiskt drog av var
de som kontrollerades i undersökningen .

(23)

En exportör anförde att kommissionen hade dragit
av en för stor vinstmarginal i jämförelse med den
faktiska nettovinst som gjordes av dennes närståen
de importör.

På grund av det samarbetsavtal som finns mellan de
två bolagen har kommissionen inte kunnat beakta

(25)

World Wide Stationery, nedan wwS , som pa ett
mycket tidigt stadium hade ansökt om individuell

behandling, upprepade sin begäran efter införandet
av preliminära åtgärder.

Efter ytterligare bedömning av omständigheterna
drog kommissionen slutsatsen, efter kontroll i
Hongkong, att individuell behandling kunde bevi
ljas detta bolag med hänsyn till själva innehållet
och genomförandeåtgärderna i produktionsavtalet
mellan WWS och företrädarna för de lokala myn
digheterna i Folkrepubliken Kina. Enligt detta avtal
framstod det som om det Hongkongbaserade bola
get styrde tillverkningen i Folkrepubliken Kina, ef
tersom det till de lokala kinesiska myndigheterna
endast betalade en bearbetningsavgift per ton ex
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porterade produkter. De maskiner som användes i
tillverkningen i Folkrepubliken Kina ägdes av
WWS och bokfördes som tillgångar i dess redovis
ning. WWS tycktes också kontrollera försörjningen
såväl med råmaterial som all försäljning av den be
rörda produkten. Under dessa omständigheter an
sågs det lämpligt att fastställa en individuell dump
ningsmarginal och en individuell antidumpnings

och en importör, utan dock att deras påståenden i
detta avseende har styrkts.

Som det förklaras i punkt 43 i förordningen om
preliminär tull godtar kommissionen det faktum att
en majoritet av produkterna i fråga klart har sitt
ursprung i Ungern. Detta gäller exempelvis när alla
använda delar kommer från Ungern och/eller bety

tull för WWS.

(26)

dande bearbetning äger rum där. Dessa produkter
hade således uteslutits från gemenskapens produk

De närstående bolagen Champion Stationery Ma
nufacturing Co. Ltd och Sun Kwong Metal Manu

tion och spelade därför inte någon roll för defini
tionen av gemenskapsindustrin . Försäljning av des
sa produkter (som faktiskt tillverkats i Ungern) har
verkligen inte inbegripits i gemenskapsindustrins
försäljning vid bedömningen av den skada som

facturer Co . Ltd, som kommissionen betraktade

som ett enda bolag av de skäl som anges i punkt 5
b i förordningen om preliminär tull upprepade inte
sin begäran om individuell behandling och framla
de inte några ytterligare argument i detta avseende
efter
införandet av
preliminära åtgärder.
Följaktligen bekräftar kommissionen sina prelimi
nära avgörande enligt punkterna 37 till 39 i förord
ningen om preliminär tull, enligt vilka begäran om
individuell behandling hade avvisats.
(27)

I sitt svar på det slutgiltiga avgörandet kritiserade
Bensons för Wha Hing Stationery, nedan kallat
"WHS", Hong Kongs räkning att endast WWS
skulle dra fördel av individuell behandling. Det
hävdade att WHS också skulle ha uppfyllt kommis
sionens villkor för individuell behandling och såle
des borde vara lämpligt för sådan behandling.
Kommissionen noterar dock att WHS inte begärde
individuell behandling inom fastställda frister och
reste frågan om individuell behandling först vid ett
mycket sent skede i undersökningen. Kommissio
nen kunde följaktligen inte kontrollera huruvida
WHS uppfyllde de tillämpliga väsentliga villkoren
med hänsyn till de sedvanliga fristerna i detta förfa
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denna industri vållats .

Omvänt gäller att produkter som enbart monteras i

Ungern av delar från Österrike betraktades som del
av gemenskapens produktion, eftersom den monte
ring som produkterna hade genomgått i Ungern in
te gav de färdiga produkterna ungerskt ursprung.
Detta avgörande grundades på tillämpliga regler
om ursprung som inte medför förmånsbehandling,
med tanke på att det är gemenskapernas institutio
ners praxis att i princip grunda sina slutsatser i an
tidumpningsundersökningar på dessa regler. Till
ämpning av de regler om ursprung som medför
förmånsbehandling som anges i artikel 1 i pro
tokoll 4 till associeringsavtalet mellan Europeiska
unionen och Ungern skulle varken vara lämplig el
ler berättigad i ett antidumpningsförfarande.
(30)

rande . Således kunde kommissionen inte föreslå

individuell behandling för WHS.

Slutsatsen blir att det avgörande bekräftas som an
ges i förordningen om preliminär tull och som går
ut på att de två klagande gemenskapsproducenterna
utgör gemenskapsindustrin enligt artikel 4.1 i
grundantidumpningsförordningen .

5. Dumpningsmarginal
(28)

VI . SKADA

Kommissionen anser att de metoder som beskrivs
för beräkning av dumpning och de preliminära av
göranden som beskrivs i punkterna 27 till 36 i för
ordningen om preliminär tull bör bekräftas.
WWS individuella dumpningsmarginaler uppgår
till 96,6 % . Den slutgiltiga dumpningsmarginalen
för övriga exportörer i Folkrepubliken Kina som
helhet uppgår till 129,22 % .

A. Inledande anmärkning

(31 )

Vad gäller de metoder som använts för att fastställa
skada och som beskrivs i punkt 46 i förordningen
om preliminär tull, bör det erinras om att kommis
sionen analyserade uppgifter avseende tiden 1992
till september 1995, och att den geografiska räck
vidden för undersökningen under denna tid var ge
menskapen i dess sammansättning då förfarandet
inleddes, dvs. inklusive alla femton medlemsstater.

V. GEMENSKAPSINDUSTRIN

(32)

Ett flertal exportörer upprepade argumentet, vilket
kommissionen redan hade behandlat i punkt 46 i

(29)

Vad gäller gemenskapsindustrin har behandlingen
av en EG-producents import från Ungern, inklusive
frågan om regler om ursprung som inte medför för
månsbehandling, ifrågasatts av ett flertal exportörer

förordningen om preliminär tull, att för fastställan

de av skada kan uppgifter som avser Österrikes in
dustri bara beaktas i den mån de avser tiden efter

den 1 januari 1995, när Österrike blev medlem av
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C. Faktorer och överväganden som avser den
dumpade importen

kombinerade bestämmelserna i artiklarna 3.4 och 4

i avtalet om tillämpning av artikel VI i GATT 1994
skulle utesluta icke-medlemsländer från definitio

(34)

nen av inhemsk industri och ett flertal exportörer
anförde att varken artikel VI i GATT 1994 eller

EES-avtalet skulle rättfärdiga kommissionens beslut
att fastställa skada delvis på grundval av uppgifter

menskapsindustrin . Exportören anförde att han
tillverkar ringpärmsmekanismer med en smalare

från Österrike, vilka avser tiden mellan januari
1992 och december 1994.

bottenplatta, som skulle vara 1 2 till 1 7,5 % billigare
än de mekanismer med bredare bottenplatta som
säljs av klagandena. Den berörda exportören begär
de att det borde tas hänsyn till detta genom juste
ringar vid beräkningen av graden av prisunderskri

Vid behandling av detta argument bör det noteras
att avtalet om tillämpning av artikel VI i GATT
1994 föreskriver att införande av åtgärder på ett gi
vet territorium måste grundas på en formell under
sökning av vilka effekter den påstådda dumpningen
har på samma territorium . Således har undersök
ningen i detta fall omfattat alla femton medlems
stater. Detta gjordes möjligt särskilt på grund av att
den marknad som undersökts var integrerad redan
före gemenskapens utvidgning.

dande .

Efter att ha undersökt exportörens påstående har
kommissionen

kräftas det att för att bedöma vilken skada som vål

kontrollerat

att

endast

modeller

med samma bredd (inom 1 mm:s avvikelse) jämför
des och fann att ingen enhetlig prisskillnad under
några omständigheter kunde fastställas mellan me
kanismer med olika bredd . Av dessa skäl bekräftas

de avgöranden som beskrivs i punkterna 52 till 54
och de metoder som beskrivs i punkt 84 i förord
ningen om preliminär tull .

Följaktligen bekräftas att den österrikiske produ
centen med rätta har betraktats som en del av ge
menskapsindustrin (som den definieras enligt arti
kel 4.1 i grundantidumpningsförordningen) och har
haft rätt att agera som klagande. Av detta skäl be
lats måste utvecklingen granskas för gemenskapsin

En exportör föreslog att det borde tas hänsyn till
kvalitetsskillnad i syfte att säkerställa en rättvis jäm
förelse mellan hans exportförsäljning av den likada
na produkten i gemenskapen och försäljning av ge

D. Gemenskapsindustrins situation

(35)

dustrin under flera år så som den definierades då
detta förfarande inleddes .

En exportör anförde att gemenskapsindustrins ne
gativa utvecklingstendenser vad gäller produktion,
försäljning och sysselsättning vållades av att en tidi
gare brittisk tillverkare i ökande omfattning hade

omlokaliserat sin tillverkning till Fjärran Östern .
Det bör noteras, att eftersom tillverkaren i fråga
upphörde med sin tillverkning i gemenskapen un
der 1991 , har han inte inbegripits i definitionen av
gemenskapsindustrin i detta förfarande, och de ska
deindikatorer som fastställts i detta fall grundar sig
inte på uppgifter om honom . Följaktligen avvisades
detta argument.

B. Gemenskapens förbrukning

(33)

På grundval av prognoser för den årliga förbruk
ningen per captia av pärmar har en importör att
förbrukningen av ringpärmsmekanismer på gemen
skapens marknad uppgick till 400 miljoner enheter
och inte 283 miljoner enheter, som uppges i för
ordningen om preliminär tull .

(36)

Det har inte framförts några ytterligare bestyrkta ar
gument rörande de avgöranden som anges i punk
terna 55 till 62 i förordningen om preliminär tull .

Det bör erinras om att kommissionen grundade si

E. Slutsats om skada

na preliminära avgöranden på den information som
erhållits från exportörer, importörer och gemen
skapsproducenter. På grund av den höga samarbets
nivån i detta fall har uppgifter från alla större bolag
på marknaden analyserats och ingen part har kun
nat ange någon producent/importör som skulle ha
förbisetts under undersökningstiden och vars för
säljning skulle kunna förklara skillnaden mellan
kommissionens bedömning och hävdad annorlun
da storlek på marknaden . Således anses det att de

uppgifter som erhållits från bolagen i detta fall
utgör en mera tillförlitlig grund för beräkning av
gemenskapens förbrukning än bara en uppskatt
ning grundad på förbrukning per capita.
Föjaktligen bekräftas de avgöranden som anges i
punkt 47 i förordningen om preliminär tull.

(37)

Mot bakgrund av det ovan nämnda och i avsaknad
av andra argument bekräftas att gemenskapsindu
strin har vållats väsentlig skada i den mening som
avses i artikel 3 i grundantidumpningsförord
ningen .

VII . ORSAKSSAMBAND

(38)

En exportör anförde att den skada som vallats ge
menskapsindustrin berodde på industrins omstruk
turering.
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Som det förklaras i förordningen om preliminär
tull, i synnerhet i punkterna 61 och 65, visar den
faktiska situationen snarare att gemenskapsin

gärder skulle inverka menligt på situationen för ge
menskapens pärmtillverkare.

dustrin har hindrats från att dra fördel av sin om

2. Insamling av information

strukturering eftersom den, ställd inför den dumpa
de importen, varken har kunnat nå positiva ekono
miska resultat eller erhålla stabila marknadsandelar.

(39)

(44)

uppgifter som erhållits av olika berörda användare,

Samme exportör upprepade sitt argument att den
skada som vållats gemenskapsindustrin hade orsa
kats av den partiella överföringen till Ungern av en
av gemenskapsproducenten bedriven verksamhet.

gemenskapen av ringpärmsmekanismer. I de fall

totalt 27 bolag, varvid kvantitativa uppgifter fanns
eller var meningsfulla för 9 av dessa, vilka represen
terade 17 % av den årliga synliga konsumtionen i
där det var möjligt kontrollerades dessa uppgifters
tillförlitlighet vid besök hos bolagen .

3. Industriell effekt för den industri som befinner
sig i ett senare led i förädlingskedjan
(45)

Påståendet att skadan är en följd av tidigare kon
kurrenshindrande förfaranden, vilka skulle ha be

De parter som gjorde dessa påståenden tillhanda
höll inte några bevis i detta hänseende och det bör
erinras om att det inte har lämnats något klagomål
hos någon konkurrensmyndighet i gemenskapen.
Av detta skäl kunde ett sådant påstående inte beak
tas .

företagen som sysslar med andra kontorsprodukter
än pärmar uteslutas. På grundval av den årliga pro
duktionen i gemenskapen av pärmar och de pro
duktivitetssatser som anges i inlämnade synpunkter
anses det att antalet sysselsatta i gemenskapens
pärmindustri är 6 000 personer.
(46)

Vad gäller pärmindustrins struktur fastställdes det

att det förekommer två kategorier av produkter,
standardprodukter och enligt kundönskemål speci
altillverkade produkter. På grundval av dessa två ka
tegoriers produktivitetsnivå och marknadsandelar
för berörda användare anses det att den pärmindu
stri som säljer enligt kundönskemål specialtillver
kade produkter volymmässigt utgör en tredjedel av

Eftersom inga nya argument mottogs i samband
med de avgöranden som anges i punkterna 67 till
74 i förordningen om preliminär tull, bekräftas des
sa avgöranden .

gemenskapens pärmindustri och 50 % av industri
ns totala omsättning.

VIII . GEMENSKAPENS INTRESSE

(47)

Några parter anförde att antidumpningsåtgärder
mot ringpärmsmekanismer skulle innebära att im
porterade ringpärmsmekanismer skulle uteslutas
från gemenskapens marknad, vilket skulle medföra
att de två gemenskapsproducenterna blev de enda
försörjningskällorna. Vidare har det anförts att på
grund av den ene gemenskapstillverkarens storlek

A. Allmänt

(42)

Vid fastställandet av storleken på den industri som
befinner sig i ett senare led i förädlingskedjan och
som skulle kunna påverkas av åtgärder mot ring
pärmsmekanismer bör den del av kontorsmateriel

drivits före förordningen om preliminär tull, har
framförts på nytt av ett antal parter.

(41 )

De slutsatser som beskrivs nedan grundas på

Följaktligen anses att skadan inte har vållats av ge
menskapsindustrins omstrukturering och således
avvisades detta argument.

Eftersom några nya bevis som styrker detta påståen
de inte har framlagts, bekräftas de avgöranden som
anges i punkt 71 i förordningen om preliminär tull.
(40)
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Det bör från punkterna 75 och följande i förord
ningen om preliminär tull erinras om att en be
dömning av alla olika intressen, inklusive gemen
skapsindustrins och användarnas intresse gjordes
och att kommissionen preliminärt drog slutsatsen
att det inte fanns några tvingande skäl till att inte
vidta åtgärder mot importen i fråga. Senare ägde en
ytterligare granskning av de frågor som bedömts va

marknaden i en snar framtid kunde bli ett mono

pol . Det bör dock noteras att skillnaden i storlek
mellan de två gemenskapsproducenterna är begrän
sad och inte sådan att det är sannolikt att den ena

av dem kommer att försvinna. Några nya bevis av
seende den första delen av detta argument mottogs
inte. Följaktligen bekräftas de avgöranden som an
ges i punkt 78 i förordningen om preliminär tull .

ra relevanta för analysen av gemenskapens intresse
rum .

B. Effekter för användare

4. Direkt ekonomisk effekt för den industri som
befinner sig i ett senare led i förädlingskedjan

1 . Inledning

(43)

Ett flertal berörda parter upprepade de argument
som beskrivs i punkterna 77 till 80 i förordningen
om preliminär tull, enligt vilka antidumpningsåt

(48)

För det första har det hävdats att för vissa särskilda
pärmtyper står ringpärmsmekanismen för upp till
30 % av kostnaden för att tillverka en pärm.
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I detta avseende konstaterades att mekanismen är

menskapsindustrin med en marknadsandel om

en viktig del i den färdigtillverkade pärmen och att
antalet ringar och storleken har stor betydelse för
mekanismens andel av kostnaden för den färdiga
pärmen . Med tanke på denna variation anses det att
en meningsfull analys av ringpärmsmekanismers
betydelse för kostnaderna inte kunde grundas på
någon specifik pärmmodell, utan borde göras på
global grund för varje bolag, med beaktande av den
faktiska produktmixen i dess försäljning.

35 % inte skulle kunna höja sina priser över en viss
nivågräns (vilken kan uppskattas till under 10 %)
utan att riskera att ytterligare förvärra den för närva
rande negativa tendensen i dess marknadsandel . Vi
dare utgör importen från länder som inte berörs av
detta förfarande 9 % av marknaden för ringpärms
mekanismer och det förväntas att dessa tillverkare

inte kommer att vilja eller kunna framtvinga
prisökningar. Vad gäller importen från Malaysia bör
det erinras om att den skadeelimineringsnivå som
förutses för detta land är avsevärt lägre än den som
gäller för Folkrepubliken Kina. Eftersom marknad

Således ansågs det att den totala kostnaden för ring
pärmsmekanismen för ett givet bolag bör fastställas
mot bakgrund av det totala värdet för dess pärmför
säljning. Detta ledde till ett vägt genomsnittligt re
lationstal om 10,8 % ("kostnadsrelation"), vilket var

sandelen för mekanismer med kinesiskt ursprung
är 45 % fastställdes det att, även om dessa mekanis

mer skulle undergå prisökning med 20 % i återför
säljarledet och de mekanismer med ursprung i an
dra länder än Folkrepubliken Kina skulle omfattas

ganska enhetligt för de undersökta bolagen. Även

av sådana prisökningar som antas i denna punkt,

om det fanns skillnader mellan de bolag som kon
centrerade sig på att tillverka standardprodukter
och de företag som riktade in sig på att tillverka
enligt kundönskemål specialtillverkade pärmar, ha
de inget bolag i genomsnitt ett högre relationstal

skulle den genomsnittliga prisökningen på markna
den som helhet uppskattningsvis uppgå till 12 % .

än 13 % .

(49)

Mot bakgrund av den genomsnittliga kostnadsrela
tion som fastställs i punkt 48 anses det således att
den sannolika totala effekten på pärmindustrins
omsättning efter införandet av åtgärder kommer att
uppgå till 12 % av 10,8 % , dvs. 1,3 % . Även i det
osannolika fallet att den högsta antidumpningstull
som föreslås fullt ut skulle avspeglas i återförsälj
ningspriset för ringpärmsmekanismer, dvs. 39,4 %
på cif-nivå eller 29,9 % i ledet för återförsäljning av
ringpärmsmekanismer, kan en effekt på högst
3,2 % på pärmtillverkarnas försäljningspriser förut

Vad gäller ringpärmsmekanismens priseffekt för
standardprodukter hänvisar en inlaga, som motta
gits efter det att det slutgiltiga avgörandet framlagts

till ett relationstal på 14,4 % . Detta påstås härröra
från det faktum att priset för en enligt kundönske
mål specialtillverkad pärm är dubbelt så högt som
det för en standardpärm och att kostnadsrelationen
för dem således borde vara hälften av den som gäl
ler för standardpärmen .

Detta synsätt bortser totalt från det faktum att dessa
två pärmkategorier inte nödvändigtvis tillverkas
med samma mekanism. Särskilda slag av mekanis
mer, som tillverkas i små serier, är dyra och an
vänds i enligt kundönskemål specialtillverkade pär
mar. Detta medför att båda leden i kostnadsrelatio
nen är olika och att även om kostnadsrelationen för

standardpärmar är högre än den för enligt kundön
skemål specialtillverkade pärmar, är den inte dub
belt så hög. Som det förklaras i punkt 48 kunde in
gen högre kostnadsrelation än 13 % konstateras.
Vidare är några bolag endast sysselsatta med att
tillverka standardtyper.

(50)

För det andra, delvis pa grundval av ovannämnda
påstående om kostnadsrelation, har det hävdats att
införande av antidumpningsåtgärder skulle få en
allvarlig negativ inverkan på pärmtillverkarnas eko
nomiska situation .

Dessa påståenden om åtgärdernas förutsebara inver
kan har studerats i detalj . Vad gäller ringpärmsme
kanismers försäljningspriser är det sannolikt att ge

ses .

(51 )

Det har också hävdats att de ökade kostnaderna för
pärmar inte kunde avspeglas i prisökningar för slut

produkten på grund av utbudsöverskottet av pärmar
på marknaden, förändringar i distributionen av pär
mar och fruktan att efterfrågan minskar.

Mot bakgrund av att det faktum att den genom
snittliga prisökning på pärmar som skulle äga rum
i detaljistledet eller vad gäller försäljning till företag
skulle underskrida 1 % (se punkt 50 där prisök
ningen för pärmar fritt fabrik uppskattas till 1,3 %),
anses det att det inte är sannolikt att någon bety
dande minskning av efterfrågan kommer att orsakas
och att en eventuell effekt på pärmkonsumenternas
situation kommer att vara minimal . Dessutom bör

det noteras att det inte tycks existera några ersätt
ningsprodukter som skulle vara så konkurrenskraf
tiga att de skulle ersätta pärmar vid minsta prisök
ning på dem . Vissa bolag i pärmindustrin har till
och med bekräftat att ingen förändring i konsum
tionsmönstret kunde förutses under de kommande
5 till 10 åren .
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Följaktligen dras slutsatsen att varken den relativt
starka konkurrensen mellan pärmtillverkare eller
uppkomsten av ersättningsprodukter inom Euro
peiska gemenskapen sannolikt kommer att hindra

Nr L 22/9

dukter. Av PR-skäl skulle en övergång från denna
särskilda enligt kundönskemål specialtillverkade
produkt till en standardpärm som blott försetts
med en logotyp kräva en så pass stor prisskillnad
att en sådan utveckling sannolikt inte kommer att
orsakas av effekten av antidumpningsåtgärder.

pärmtillverkarna från att höja sina priser enligt sina
kostnader, särskilt med tanke på den begränsade
ökning som krävs för att avspegla verkan av anti
dumpningstullar till den nivå som föreslås.

b) Standardtillverkade produkter
5. Konkurrens frän tredje land

(54)

Vad angår gemenskapens tillverkare av standardpär
mar har det påståtts att deras marknad styrdes av
påverkan från pärmdistributörerna. Distributionen

(52)

Ett flertal berörda parter upprepade sina argument,
beskrivna i punkt 79 i förordningen om preliminär
tull, om att antidumpningsåtgärder skulle inverka
på gemenskapens pärmtillverkares konkurrensposi
tion gentemot pärmtillverkare i tredje land. Dessa
exportörer kunde dra nytta av de lägre kostnaderna
för mekanismer och den globala inköpspolitiken
hos vissa stora standardpärmdistributörer, vilkas in
flytande på marknaden håller på att öka. Det häv
dades att detta skulle kunna leda till att den ge
menskapsindustri som befinner sig i ett senare led i
förädlingskedjan förlorar marknadsandelar och där
med kommer att frestas att omlokalisera sin pro
duktion till grannländer. Vid behandlingen av detta
påstående bör det erinras om att pärmmarknaden
kan delas upp i två segment, nämligen i segmentet
för enligt kundönskemål specialtillverkade pärmar
och i segmentet för standardtillverkade pärmar.

kännetecknas i ökande utsträckning av stora kedjor
av stormarknader som för en inköpspolitik som går
ut på att dra nytta av det lägsta världsmarknadspri
set för jämförbara produkter och denna politik be
gränsas enbart av transportkostnaderna. I detta sam

manhang fastställdes det att vägtransportkostnader
för ett normalt avstånd inom en medlemsstat eller

mellan ett angränsande icke-medlemsland och ge
menskapen inte skulle underskrida 5 % av produk
tens värde. För ett längre avstånd mellan icke-med
lemsländer och gemenskapen skulle transportkost
naderna kunna uppgå till 10 % av produktens vär
de, om sjötransport måste ske .

(55)

Till följd av den högsta kostnadsrelation som avses
i

punkt

49

anses

det

att

den

förutsebara

priseffekten för standardpärmindustrin skulle be
gränsas till högst 13 % (högsta kostnadsrelation för
standardpärmar) multiplicerat med 12 % (genom
snittlig prisökning), motsvarande 1,6 % .

a) Specialtillverkade produkter

På grundval av detta bör analysen göra åtskillnad
mellan konkurrens från Norge, länderna i Central

och Östeuropa (CEEC) och länderna i Fjärran

Östern .

(53)

Det bör återigen betonas att, för den del av mark
naden där försäljningen sker mellan företag, det är

grundläggande att tillverkare finns nära kunderna
och har flexibilitet i produktionen så att de kan
möta kundernas krav och ge service. Vidare kan för
detta slag av produkt effekten av ringpärmsmeka
nismen på det slutliga priset vara lägre än det be
räknade genomsnitt som fastställs i punkt 48 . Det
bör således framhävas att frågan om konkurrens
kraft i detta marknadssegment i huvudsak är bero
ende av förekomsten av importerade standardpro
dukter som senare specialanpassas. I detta samman
hang förekommer det import av färdiga presenta

tionsprodukter av polypropen från Fjärran Östern,

inbegripet de minsta pärmmodellerna. Vad gäller
den utbytbarhet som kunde finnas mellan dessa
produkter och enligt kundönskemål specialtillver
kade pärmar, bör det dock poängteras att en enligt
kundönskemål specialtillverkad pärm inte endast är
en standardpärm med tryckt logotyp. Enligt
kundönskemål specialtillverkade pärmar är verkli
gen gjorda av en rad olika råmaterial och med hjälp
av olika tillverkningsmetoder, som används för att
producera ett litet antal helt individualiserade pro

b.1 Konkurrens från Norge

(56)

Det har hävdats att importen från Norge för närva
rande skulle utgöra det största hotet mot gemenska
pens pärmindustri, eftersom denna import redan
var betydande och dessutom ökande.
Eftersom det inte har framförts något klagomål el
ler några dokumenterade bevis om orättvisa han
delsmetoder, verkar det vara rimligt att anse att ge
menskapens pärmindustri har fritt-fabrik-kostnader,
som är identiska med eller liknar deras norska kon
kurrenters kostnader. Kommissionen anser att den

kostnadsökning som gemenskapens pärmtillverkare
skulle kunna drabbas av fortfarande skulle låta dem

vara konkurrenskraftiga, eftersom transportkostna
derna för deras norska konkurrenters försäljning in
om gemenskapen i detta fall skulle vara minst tre
gånger högre (5 %) än denna förutsebara kost
nadsökning ( 1,6 %).
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b.2 Konkurrens från CEEC

(57)
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såväl små som stora bolag, konkurrenseffekten av
denna import.

Det har påståtts att CEEC befinner sig i en så pass
konkurrenskraftig situation att de skulle kunna
bygga upp en pärmindustri som kan konkurrera på
gemenskapens marknad.

Det

anses

därför

att

den

konkurrenssituation

mellan pärmtillverkare i Fjärran Östern och i ge
menskapen som beskrivs ovan sannolikt inte kom

mer att påverkas av att det införs åtgärder mot ge
menskapens import av ringpärmsmekanismer.

I detta avseende bör det noteras att tills nu har

pärmindustrins storlek i dessa länder förblivit liten
och importstatistiken för kontorsprodukter visar lå
ga siffror. Dock kan varken denna industris tillväxt
eller dess komparativa fördelar uttryckta i lägre ar
betskraftskostnader förnekas. De lägre tillverknings

c) Slutsats om konkurrens från tredje land
(59)

rande av antidumpningsåtgärder mot ringpärmsme
kanismer på ett avgörande sätt skulle inverka på

kostnader som kan erhållas i dessa länder jämfört
med i gemenskapen uppväger transportkostnaderna
till gemenskapens marknad.

gemenskapspärmtillverkarnas konkurrenssituation
gentemot pärmtillverkare utanför gemenskapen .
Denna slutsats gäller både för enligt kundönskemål
specialtillverkade pärmar och för standardtillverka
de pärmar.

Det bör dock beaktas att inrättande av en exportori
enterad pärmindustri i grannländer skulle vara en
följd av omlokalisering av gemenskapens tillverk

ning. Även om hänvisningar till affärsplaner för
överflyttning av tillverkning till dessa länder har
gjorts, bestod de uppgifter som kommissionen tog
emot endast av en jämförelse av rådande arbets
krafts- och transportkostnader. På denna grund, och
redan innan antidumpingsåtgärder mot ringpärms
mekanismer infördes, skulle dessa jämförelser tala
för omedelbar omlokalisering av pärmindustrin .
Detta visar att när en firma beslutar om att omloka

lisera sin produktion överväger den också andra
viktiga faktorer. I detta sammanhang måste kostna
den för att flytta själva produktionsanläggningarna

Slutsatsen blev att det inte kunde fastställas att infö

C.

(60)

Effekter för gemenskapsindustrin

Vad gäller konsekvenserna för gemenskapsindustrin
om det inte införs några antidumpingsåtgärder,
fastställdes det i det preliminära skedet (punkt 76 i
förordningen om preliminär tull) att detta skulle le
da till ytterligare försämring av gemenskapsindu
strins ekonomiska situation . De sedan 1992 åter
kommande förlusterna skulle fortsätta trots de om

fattande omstruktureringsåtgärder som redan ge
nomförts .

och framför allt den osäkerhet som råder i snabbt

expanderande länder vägas in.
Det anses att vid sådana beslut om att flytta pro
duktionen till CEEC kan den eventuella effekten av

en prisökning på ringpärmsmekanismer till följd av
sin begränsade omfattning på i genomsnitt 1,6 %
enbart spela en mindre roll, om någon alls. Följakt
ligen har några tvingande bevis inte mottagits som
visar att införande av en tull på ringpärmsmekanis
mer skulle leda till att pärmindustrin omlokaliseras
till CEEC och till avsevärd ökning av importen från
dessa länder.

b.3 Konkurrens från Fjärran östern

(58)

En exportör lämnade uppgifter som visade att färdi

ga pärmar från Fjärran Östern kunde importeras till
priser som underskrider tillverkningskostnaden i
gemenskapen .
Importstatistik från Eurostat visar att kontorspro
dukter av plast från dessa länder importeras i rela
tivt liten, men stabil, omfattning. Följaktligen mini
merar nästan alla pärmtillverkare i gemenskapen,

Det bör läggas till att den mycket dåliga situationen
vad gäller eget kapital och nivån på kortfristiga
skulder skulle bli ohållbar. Ur kommersiell syn
punkt skulle varje minskning av produktsortimen
tet för gemenskapsindustrin, som svar på reducera
de priser, inte vara någon lösning. Om gemen
skapstillverkarna verkligen skulle frestas till detta
skulle de förlora en av sina komparativa fördelar
och på grund av en kundindustri med många olika
behov inte vara i stånd att uppnå de höga produk
tions- och försäljningsvolymer som är nödvändiga i
denna slags industri . Ur industriell synpunkt har
investeringarna i automatisering varit både betydan
de och framgångsrika och medfört att industrin är
mycket konkurrenskraftig på global nivå. Med tan
ke på den automatiseringsnivå och integration som
uppnåtts, exempelvis att bolagen för vissa produk
tionsförfaranden , såsom metallbehandling endast
har en enda maskin , skulle det inte vara hållbart att

överge vissa produktgrupper och därmed försämra
situationen för återstoden .

Av dessa skäl och till följd av den illojala konkur
rensen från den dumpade importen skulle gemen
skapens tillverkning inom en snar framtid inte län

gre ha några framtidsutsikter och därigenom
upphöra helt och hållet.
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ningen av den slutliga genomsnittliga enskilda tul
len för alla segment.

(61 )

Mot bakgrund av det ovan nämnda bekräftas de
slutsatser som kommissionen dragit i förordningen
om preliminär tull rörande gemenskapens intresse.
En undersökning av en mängd olika aspekter och
de olika berörda intressena visar att det verkligen
inte framkommit några tvingande skäl som skulle
leda till slutsatsen att slutgiltiga åtgärder inte skulle
ligga i gemenskapens intresse enligt artikel 21 i
grundantidumpningsförordningen .

I detta sammanhang måste det noteras att den be

räkningsmetod som användes i detta fall uppfyller
villkoren i artikel 9.4 i grundantidumpningsförord
ningen och överensstämmer med tidigare praxis för
beräkning av en tull som är lägre än dumpnings
marginalen i fall där en sådan tull är tillräcklig för
att undanröja skadan för gemenskapsindustrin . Det
ta tillvägagångssätt berättigas av det faktum att den
na antidumpningsundersökning omfattar försälj
ning av en likadan produkt inom vilken olika kate
gorier och modeller har konstaterats konkurrera
med varandra .

(64)
IX. ANTIDUMPNINGSÅTGÄRDER

Under dessa omständigheter bekräftas de metoder
för beräkning av skadeelimineringsnivå som be
skrivs i punkterna 82 till 84 i förordningen om pre
liminär tull .

B. Tullens nivå och utformning

A. Allmänt

(65)
(62)

Det bör erinras om att de detaljerade beräkningar
som i det preliminära skedet gjordes för att faststäl
la skadeelimineringsnivån grundades på den mål
prisnivå som för varje kategori av gemenskapsindu
strins mest säljande modeller (60 % volymmässigt)
med samma specifika egenskaper beräknats på
grundval av en vägd genomsnittlig tillverknings
kostnad plus vinst. Denna prisnivå jämfördes sedan
med återförsäljningspriset för importerade produk
ter, eller i tillämpliga fall med cif-importpriset ju
sterat för kundnivå, för varje motsvarande kategori.
För att få en rättvis jämförelse jämfördes bara kate
gorier med samma grundläggande egenskaper och
det ansågs att för jämförbara kategorier borde tullen

På grundval av ovan nämnda slutsatser om dump
ning, skada, orsakssamband och gemenskapens in
tresse utfördes en undersökning av vilken utform
ning och nivå antidumpningsåtgärderna skulle be
höva ha för att undanröja den skadevållande dump
ningens handelsstörande effekter och återställa rätt

visa konkurrensförhållanden på gemenskapens
marknad för ringpärmsmekanismer.
(66)

Eftersom den prisnivå vid vilken importens skade
vållande effekter skulle undanröjas var lägre än
dumpningsmarginalen för de båda berörda exporte
rande länderna, tillämpades skadeelimineringsnivån
för att fastställa åtgärdernas nivå.

(67)

Att WWS beviljats individuell behandling befanns
påverka de preliminära avgörandena. De metoder
som beskrivs ovan har tillämpats för att beräkna
den individuella skadeelimineringsnivån för detta
bolag, vilken fastställdes till 32,5 % .

(68)

Den reducerade skadeelimineringsnivån för WWS
medförde en ökning från 35,4 % till 39,4 % i ska
deelimineringsnivån för alla andra exportörer från
Folkrepubliken Kina.

(69)

På denna grund bör slutgiltiga antidumpningstullar
i form av värdetullar införas enligt följande:

täcka skillnaden mellan den beräknade icke-skade

vållande prisnivån och de faktiska försäljningspri
serna för importen till gemenskapen . Den prisök
ning för varje kategori som sålunda fastställdes
uttrycktes sedan i procent av priset fritt gemenska
pens gräns för importerade varor av varje kategori .
Sedan fastställdes en enda skadeelimineringsnivå
för varje land som omfattas av förfarandet med
hjälp av en beräkning av den vägda genomsnittliga
skadeelimineringsnivån för varje kategori .
(63)

I detta hänseende hävdade en importör att kom
missionen genom att för jämförelsen mellan dump
ningsmarginal och skadeelimineringsnivå använda
ett tillvägagångssätt grundat på ett genomsnitt
misslyckades med att undersöka de olika situatio
ner som rådde på de olika marknadssegmenten .
Han begärde att kommissionen för varje marknads

segment (t.ex. mekanismer med två ringar) skulle
jämföra den konstaterade skadeelimineringsnivån
med dumpningsmarginalen samt endast behålla
den lägre marginalen för varje segment vid beräk

Tullsats

— Malaysia:

10,5 %

— Folkrepubliken Kina:
— WWS:

32,5 %

— Resttull för övriga företag:

39,4 % .
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C. Tullens utformning för mekanismer med
17 och 23 ringar
(70)

Det har dock framhållits att införande av en värde
tull på mekanismer med 17 och 23 ringar till sam
ma tullsats som den som gäller för andra mekanis
mer skulle vara oskäligt på grund av prisskillnaden
mellan dessa två kategorier.
I detta sammanhang bör det noteras att importpri
set för mekanismer med 17 eller 23 ringar är avse
värt högre än det genomsnittliga importpriset för
alla mekanismer. Under dessa omständigheter och
mot bakgrund av de begränsade användningsområ

länder och mot bakgrund av den allvarliga skada
som vållats gemenskapsindustrin anses det nödvän
digt att de belopp för vilka säkerhet ställts genom
preliminära antidumpningstullar för transaktioner
med den berörda produkten slutgiltigt bör tas ut till
den nivå som fastställs för de slutgiltiga tullarna.
(73)

Vad gäller WWS bör uttaget av preliminära anti
dumpningstullar begränsas till den tullsats som in
förs slutgiltigt dvs. 32,5 % .

(74)

dena för vissa av dessa mekanismer och den lätthet

(71 )
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I de fall där det till tullmyndigheternas belåtenhet
kan visas att garantierna ställdes för mekanismer
med 17 eller 23 ringar bör uttaget av de belopp för
vilka säkerhet ställts begränsas till den tullsats som
införs slutgiltigt för dessa slag av ringpärmsmeka
nismer, om denna nivå är lägre än den nivå för vil

med vilken dessa produkter kan identifieras, anses
det på det hela taget att vid beräkning av skadeeli
mineringsnivån bör hänsyn tas till det särskilt höga
priset för mekanismer med 17 och 23 ringar och
till intensiteten i konkurrensen mellan vissa seg
ment av marknaden, genom att säkerställa att den
inte påverkas av oproportionerliga prisdiskrepanser.
Detta skulle kunna uppnås genom att det säker
ställs att mekanismer med 17 och 23 ringar import
eras till ett pris som ligger ovanför en viss prisnivå,
som är tillräcklig, precis som för andra ringpärms
mekanismer, för att undanröja den skada som vållas
av den dumpade importen. Under dessa omständig
heter ansågs det att det var lämpligt att införa åtgär
der i annan form än en värdetull . På grundval av de
prisjämförelser som gjorts (se punkt 62) anses att
ovannämnda krav uppfylls genom att det säkerställs
att cif-importpriset för mekanismer med 17 eller 23
ringar höjs till minst 325 ecu per 1 000 enheter.

Vid tillämpningen av denna förordning anses ringpärms
mekanismer bestå av två rektangulära stålplattor eller stål
trådar på vilka åtminstone fyra halvringar gjorda av

X. ÅTAGANDE

slag. De kan öppnas antingen genom att man drar isär
halvringarna eller med hjälp av en liten utlösningsmeka
nism i stål som är fastsatt på ringpärmsmekanismen .

I enlighet med artikel 8.2 i grundantidumpnings
förordningen är fristen för att lämna in synpunkter
efter framläggandet av slutgiltiga avgöranden också
tillämplig på eventuella erbjudanden om åtaganden .
Den kinesiske exportör som hade beviljats indivi
duell behandling sände ett brev kort tid efter denna
frist, i vilket han visade beredvillighet att göra ett
åtagande.

I detta avseende anses det att, på grund av det stora
antalet slag av ringpärmsmekanismer som exporte
ras av det berörda bolaget, det skulle vara praktiskt

ken säkerhet ställts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

1.

Slutgiltiga antidumpningstullar införs mot import av

vissa ringpärmsmekanismer som omfattas av KN-num
mer ex 8305 10 00 och som har sitt ursprung i Malaysia
och i Folkrepubliken Kina.

ståltråd är fastsatta och som hålls samman av ett stålom

2. Tullsatsen på nettopriset fritt gemenskapens gräns,
före tull, är följande:
a) För mekanismer med 17 och 23 ringar (Taric-num
mer: 8305 10 00*20) och med ursprung i Folkrepubli
ken Kina eller i Malaysia motsvarar tullsatsen skillna
den mellan ett minimiimportpris på 325 ecu per 1 000
enheter och priset fritt gemenskapens gräns före tull
klarering.
b) För andra mekanismer än sådana med 17 eller 23
ringar (Taric-nummer: 8305 10 00*10) tillämpas följan
de tullsatser:
Taric

taget omöjligt att inrätta och övervaka ett åtagande i
detta fall . Inget formellt erbjudande om åtagande

Tullsats

tilläggsnummer

från exportören mottogs slutligen.
Malaysia

XI. UTTAG AV DE PRELIMINARA TULLARNA

(72)

Med tanke på storleken pa konstaterade dump
ningsmarginaler för exporterande tillverkare och

10,5 %

—

Folkrepubliken Kina:
— WWS

32,5 %

8934

— Alla övriga företag

39,4 %

8900

24. 1 . 97

3.

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

Om inte annat anges skall gällande bestämmelser

om tull tillämpas.

Artikel 2

1 . De belopp för vilka säkerhet ställts genom prelimi
när antidumpningstull enligt förordning (EG) nr 1465/96
skall slutgiltigt tas ut enligt följande:

a) För de belopp för vilka säkerhet ställts, där det till tull
myndigheternas belåtenhet kan visas att de avsåg im
port av mekanismer med 17 eller 23 ringar, skall det
belopp som tas ut motsvara det för vilket säkerhet

Nr L 22/ 13

las att de belopp för vilka säkerhet ställts avsåg meka
nismer med 17 eller 23 ringar, skall b nedan tillämpas.
b) För de belopp för vilka säkerhet ställts för andra meka
nismer än dem med 17 och 23 ringar skall belopp tas
ut motsvarande den tullsats som införs slutgiltigt, om
denna är lägre än eller lika med det belopp för vilket
säkerhet ställts. I det andra fallet skall uttaget begränsas
till det belopp för vilket säkerhet ställts.
2. De belopp för vilka säkerhet ställts och som över
skrider den slutgiltiga antidumpingstullsatsen skall frisläp
pas.

Artikel 3

ställts, men begränsas till ett belopp som beräknas en

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den

ligt artikel 1.2 a, om detta belopp är lägre än det för

har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella

vilket säkerhet ställts. I de fall där det inte kan faststäl

tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 20 januari 1997.

På rådets vägnar
H. VAN MIERLO

Ordförande
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RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 120/97
av den 20 januari 1997

om ändring av förordning (EEG) nr 259/93 om övervakning och kontroll av
avfallstransporter inom, till och från europeiska gemenskapen
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro

konventionen och som är avsett för återvinning fran stater
som finns upptagna i förteckningen i bilaga VII till
konventionen till stater som inte finns upptagna i denna
förteckning.

peiska gemenskapen, särskilt artikel 130s.l i detta,
Gemenskapens definitioner av farligt avfall överens
med beaktande av kommissionens förslag ('),

stämmer för närvarande inte helt med definitionerna i

Baselkonventionen, och eftersom detta kan leda till att
med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs

yttrande (2),

i enlighet med det i artikel 1 89c i fördraget angivna förfa
randet (3),

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 259/93 av
den 1 februari 1993 om övervakning och kontroll av
avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemen

skapen (4), särskilt artikel 1 6 i denna, och
med beaktande av följande :

Europeiska gemenskapen är sedan den 7 februari 1994
part i Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskri
dande transporter och om slutligt omhändertagande av
farligt avfall .

avfall som omfattas av Baselkonventionens exportförbud
fortfarande exporteras från gemenskapen måste gemen
skapens definitioner och förteckningar i detta avseende
justeras.

Det är nödvändigt att upprätta en bilaga V till förordning
(EEG) nr 259/93, så att den också inbegriper sådant avfall
på vilket Baselkonventionens exportförbud är tillämpligt.
Kommissionen bör, senast, den 1 januari 1998 se över och
ändra nämnda bilaga V, och då beakta fullt ut avfallskate
gorierna i den avfallsförteckning som antogs i enlighet
med artikel 1.4 i rådets direktiv 91 / 689/ EEG av den 12

december 1991 om farligt avfall ^ och alla andra förteck
ningar över avfall som betecknas som farligt i Baselkon
ventionen . Export av sådant avfall som finns upptagna i
nämnda bilaga V för återvinning, utom export till sådana
länder för vilka OECD-beslutet är tillämpligt, bör
förbjudas från och med den 1 januari 1998 .

Under den andra konferensen mellan parterna i Basel

konventionen antogs med konsensus beslut 11/ 12 om att
omedelbart förbjuda alla gränsöverskridande transporter av

farligt avfall avsett för slutligt omhändertagande från stater
som är medlemmar i OECD till icke-OECD-stater och

från och med den 1 januari 1998 förbjuda all export av

farligt avfall avsett för återanvändning eller återvinning
från stater som är medlemmar i OECD till icke-OECD
stater .

Under den tredje konferensen mellan parterna i Basel
konventionen antogs med konsensus beslut III/ l om att
ändra konventionen till att förbjuda all export av farligt
avfall avsett för bortskaffande från stater som finns

upptagna i förteckningen i bilaga VII till konventionen
till stater som inte finns upptagna i denna förteckning,
och att från och med den 1 januari 1998 förbjuda all

Det kan bli nödvändigt att då och då se över och ändra
nämnda bilaga V, så att den speglar överenskommelsen
mellan Baselkonventionens parter om vilket avfall som
skall betecknas som farligt i konventionens mening.

Parterna uppmanas att samarbeta och att aktivt verka för
att säkerställa att besluten 11/ 12 och III/ l , som gemen
samt fattats av Baselkonventionens parter, genomförs på
ett effektivt sätt.

Export av sådant avfall som är avsett för slutligt bortskaf
fande förbjuds redan genom artikel 14 i förordning (EEG)
nr 259/93 till icke-OECD-stater. Genom artikel 18 i

samma förordning förbjuds all export av avfall till AVS
staterna .

export av sådant farligt avfall som anges i artikel 1.1 a i
För närvarande föreskrivs inte i den ovannämnda förord

(') EGT nr C 164, 30.6.1995, s. 8.
(2) EGT nr C 18, 22.1.1996, s. 18.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 16 januari 1996 (EGT nr
C 32, 5.2.1996, s. 32), rådets gemensamma ståndpunkt av den
28 maj 1996 (EGT nr C 219, 27.7.1996, s. 19) och Europapar
lamentets beslut av den 18 september 1996 (EGT nr C 320,

ningen något totalförbud av export av farligt avfall avsett
för återanvänding eller återvinning till icke-OECD-stater.
Förordningen i fråga bör därför ändras.

28.10.1996, s. 75).

(*) EGT nr L 30, 6.2.1993, s. 1 . Förordningen ändrad genom

kommissionens beslut 94/721 /EG (EGT nr L 288, 9.11.1994,
s . 36).

H EGT nr L 377, 31.12.1991 , s. 20 . Direktivet ändrat genom di
rektiv 94/31 /EG (EGT nr L 168, 2.7.1994, s. 28).
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Artikel 16.1 i förordning (EEG) nr 259/93 skall ersättas
med följande text:

" 1 . All export av avfall för återvinning som finns
upptagna i bilaga V skall vara förbjuden, med
undantag för export till
a) länder som omfattas av OECD-beslutet,
b) andra länder
— som är parter i Baselkonventionen och/eller
med vilka gemenskapen, eller gemenskapen
och dess medlemsstater, har ingått bilaterala,
multilaterala eller regionala avtal eller träffat
andra uppgörelser i enlighet med artikel 11 i
Baselkonventionen och punkt 2 i den här arti
keln . All sådan export skall emellertid vara
förbjuden från och med den 1 januari 1998 ,
— med vilka enskilda medlemsstater har ingått
bilaterala avtal och uppgörelsen före dagen när
denna förordning började tillämpas, om dessa är
förenliga med gemenskapslagstiftningen och i
enlighet med artikel 11 i Baselkonventionen
och punkt 2 i den här artikeln . Dessa avtal och
uppgörelser skall anmälas till kommissionen
inom tre månader efter den dag när denna
förordning började tillämpas eller den dag när
sådana uppgörelser träder i kraft, beroende på
vilken dag som infaller först, och skall upphöra
att gälla när avtalen eller uppgörelserna har
ingåtts i enlighet med den första strecksatsen .
All sådan export skall emellertid vara förbjuden
från och med den 1 januari 1998 .
Kommissionen skall, i enlighet med det förfarande
som fastställs i artikel 18 i direktiv 75/442/EEG, så

snart som möjligt och senast den 1 januari 1998, se
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över och ändra bilaga V till denna förordning och då
beakta fullt ut avfallskategorierna i den avfallsförteck
ning som antogs i enlighet med artikel 1.4 i rådets
direktiv 91 /689/EEG av den 12 december 1991 om

farligt avfall (*) och alla andra förteckningar över avfall
som betecknas som farligt i Baselkonventionens
mening.

Bilaga V skall ses över och ändras ytterligare när det är
lämpligt och enligt samma förfarande . I synnerhet
skall kommissionen se över bilagan i syfte att ge
verkan åt de beslut som fattats av parterna i Baselkon
ventionen om vilket avfall som bör betecknas som

farligt i konventionens mening och åt ändringar av
den avfallsförteckning som antogs i enlighet med
artikel 1.4 i direktiv 91 /689/ EEG .

(*) EGT nr L 377, 31.12.1991 , s. 20 . Direktivet ändrat
genom direktiv 94/31 /EG (EGT nr L 168 , 2.7.1994,
s. 28)."
Artikel 2

Följande skall föras in som bilaga V till förordning (EEG)
nr 259/93 :

"Bilaga V

Avfall som finns upptagna i förteckningen i bilaga III
till denna förordning.

Avfall som finns upptagna i förteckningen i bilaga IV
till denna förordning."
Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det
att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 20 januari 1997.

På rådets vägnar
J. VAN AARTSEN

Ordförande
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 121/97
av den 23 januari 1997
om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system A2
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
2190/96 av den 14 november 1996 om tillämpningsföre
skrifter till rådets förordning (EEG) nr 1035/72 vad gäller

exportbidrag för frukt och grönsaker ('), ändrad genom
förordning (EG) nr 26/97 (2), särskilt artikel 3.4 i denna,
och

med beaktande av följande :

I kommissionens förordning (EG) nr 27/97 (3) fastställs
vägledande bidragssatser och vägledande kvantiteter för
exportlicenser under system A2, andra än dem för vilka
ansökan sker inom ramen för livsmedelshjälp.

Vad beträffar apelsiner och äpplen finns det, med hänsyn
till den rådande ekonomiska situationen i de olika

berörda destinationsgrupperna i bilagan till förordning
(EG) nr 2196/96 och på grund av de uppgifter som erhål
lits av aktörerna i deras ansökningar om licenser under
system A2, anledning att fastställa definitiva bidragssatser
som skiljer sig från de vägledande bidragssatserna samt
procentsatser för utfärdandet av begärda kvantiteter. Dessa
definitiva satser får inte vara mer än dubbelt så höga som
de vägledande satserna.

Enligt artikel 3.5 i förordning (EG) nr 2190/96 skall
ansökningar om satser som är högre än motsvarande defi
nitiva satser anses vara ogiltiga.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

1 . För exportlicenser under system A2 för vilka
ansökan har lämnats in i enlighet med artikel 1 i förord
ning (EG) nr 27/97 skall det faktiska ansökningsdatum
som avses i artikel 3.1 andra stycket i förordning (EG) nr
2190/96 vara den 24 januari 1997.

2. De licenser som avses i punkt 1 skall utfärdas med
de definitiva bidragssatser och i överensstämmelse med de
procentsatser för utfärdande av begärda kvantiteter som
anges i bilagan till denna förordning.
3 . Enligt artikel 3.5 i förordning (EG) nr 2190/96 skall
ansökningarna i punkt 1 om satser som är högre än
motsvarande definitiva satser i bilagan anses vara ogiltiga.
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 24 januari 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 23 januari 1997.
På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 292, 15.11.1 996, s. 12.
O EGT nr L 6, 10.1.1997, s. 9.
3) EGT nr L 6, 10.1.1997, s. 11 .
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BILAGA

Produkt

Destination eller

destinationsgrupp

Definitiv

bidragssats
(ecu/nettoton)

Procentsats
för utfärdande

av begärda
kvantiteter

XC

80

94 %

Y

120

100 %

X

20

80 %

Y

8

98 %

40

100 %

Apelsiner

Äpplen

ZD
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 122/97
av den 23 januari 1997

om ändring aV förordning (EEG) nr 3567/92 vad avser närmare bestämmelser för
användning och överlåtelser av rättigheter inom får- och getköttssektorn
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

Förordning (EEG) nr 3567/92 bör ändras i enlighet med

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

detta.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Förvaltningskommittén för får och

peiska gemenskapen,

getter.

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3013/89 av
den 25 september 1989 om den gemensamma organisa
tionen av marknaden för får- och getkött ('), senast ändrad

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

genom rådets förordning (EG) nr 1 589/96 (2), särskilt

Artikel 1

artikel 5a.4 i denna, och

Artikel 7.2 i förordning (EEG) nr 3567/92 skall ersättas
med följande:
med beaktande av följande:

De regler för överlåtelse av bidragsrättigheter som fast
ställs i artikel 7 i kommissionens förordning (EEG) nr
3567/92 (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr
1 847/95 (4), innebär att den behöriga myndigheten inte
kan godkänna att en producents antal rättigheter ändras

genom överlåtelse om producenten anmäler detta till
myndigheten efter det att bidragsansökan lämnades in .
Om en överlåtelse anmäls för sent vidtas straffåtgärder

både mot den producent som övertar rättigheterna och
den producent som överlåter dem, vilket i detta fall kan
anses vara oproportionerligt hårt i förhållande till det fel
som begåtts.

"2.

överlåtelse av bidragsrättigheter och tillfällig

upplåtelse av sådana rättigheter skall gälla först när de
har anmälts till medlemsstatens behöriga myndighet
av den producent som överlåter eller upplåter rättighe
terna och av den producent som övertar rättigheterna.
Anmälan skall ske inom en tidsfrist som medlems

staten fastställer, dock senast sista dagen i medlemssta
tens bidragsansökningsperiod utom i de fall då överlå
telsen av rättigheterna sker vid arv. Den producent
som erhåller rättigheterna måste i sådana fall kunna
lägga fram juridiska handlingar som bevisar att han
eller hon är berättigad till rättigheterna från den
producent som avlidit."
Artikel 2

Det är nödvändigt att tillåta de behöriga myndigheterna

att tillämpa överlåtelsebestämmelserna mer flexibelt för
att villkoren för överlåtelser skall bli rättvisare samtidigt

som behovet av ordentlig kontroll av bidragsansökningar
kvarstår. Medlemsstaterna bör därför bemyndigas att tillåta
anmälan av överlåtelser till och med bidragsansöknings

periodens sista dag, det vill säga innan kontroll sker.

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter
det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenska
pernas officiella tidning.
Den skall tillämpas på bidragsrättigheter för 1997 och
följande regleringsår.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 23 januari 1997.
Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 289, 7.10.1989, s. 1 .
(2) EGT nr L 206, 16.8.1996, s. 25.

3 EGT nr L 362, 11.12.1992, s. 41 .

(4 EGT nr L 177, 28.7.1995, s. 32.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 123/97
av den 23 januari 1997

om komplettering av bilagan till förordning (EG) nr 1107/96 beträffande regi
strering av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar enligt förfa
randet i artikel 17 i förordning (EEG) nr 2081/92
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

artikel 17 i förordning (EEG) nr 2081 /92 från anslutnings
dagen . Vissa av de beteckningar som meddelats av

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

i nämnda förordning och bör därför registreras.

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2018/92 av
den 14 juli 1992 om skydd för geografiska och ursprungs
beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel ('),

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Kommittén för geografiska beteck
ningar och ursprungsbeteckningar.

medlemsstaterna överensstämmer med artiklarna 2 och 4

särskilt artikel 17.2 i denna, och

med beaktande av följande :

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

För vissa beteckningar som medlemsstaterna har meddelat
enligt artikel 17 i förordning (EEG) nr 2081 /92 har det
begärts kompletterande uppgifter för att säkerställa att
dessa beteckningar uppfyller kraven i artiklarna 2 och 4 i
nämnda förordning. Efter granskning av dessa komplette
rande uppgifter har det visat sig att dessa beteckningar
stämmer överens med artiklarna i nämnda förordning. De
bör därför registreras och läggas till bilagan till kommis
sionens förordning (EG) nr 1 107/96 (2), ändrad genom
förordning (EG) nr 1 263/96 (3).

Bilagan till förordning (EEG) nr 1107/96 skall komplet
teras med beteckningarna i bilagan till den här förord
ningen .

Till föjld av de tre nya medlemsstaternas anslutning
räknas den tidsfrist på sex månader som föreskrivs i

offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.

Artikel 1

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 23 januari 1997.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 208, 24.7.1992, s. 1 .

I1) EGT nr L 148, 21.6.1996, s. 1 .
P) EGT nr L 163, 2.7.1996, s. 19.
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A. PRODUKTER I BILAGA II TILL FÖRDRAGET AVSEDDA SOM LIVSMEDEL

Köttprodukter
TYSKLAND

— Ammerländer Dielenrauchschinken/Ammerländer Katenschinken (SGB)
— Ammerländer Schinken/Ammerländer Knochenschinken (SGB)
— Schwarzwälder Schinken (SGB)
Ost
TYSKLAND

— Allgäuer Bergkäse (SUB)
— Allgäuer Emmentaler (SUB) (')
— Altenburger Ziegenkäse (SUB)
ÖSTERRIKE

— Gailtaler Almkäse (SUB)
Olivolja:
ITALIEN

— Riviera Ligure (SUB)

Frukt, grönsaker och spannmål
GREKLAND
— Körsbär

Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου (Kerasia Tragana Rodochoriou) (SUB)
— Bordsohver

Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου (Konservolia Piliou Volou) (SUB)(2)
FINLAND
— Potatis

Lapin Puikula (SUB)

Färsk fisk, färska blötdjur, kräftdjur och produkter framställda av dessa
FÖRENADE KUNGARIKET

— Whitstable Oysters (SGB)

B. LIVSMEDEL SOM AVSES I BILAGA I TILL FÖRORDNING (EEG) nr 2081/92
Bröd, konditorivaror, konfekt, skorpor och andra bagerivaror
TYSKLAND

— Aachener Printen (SGB)

Naturliga gummiarter och hartser
GREKLAND

— Τσίκλα Χίου (Tsikla Chiou) (SUB)
— Μαστίχα Χίου (Masticha Chiou) (SUB)

C. JORDBRUKSPRODUKTER SOM AVSES I BILAGA II TILL FÖRORDNING (EEG) nr 2081/
92

Eteriska oljor
GREKLAND

— mastixolja

Μαστιχέλαιο Χίου (Mastichelaio Chiou) (SUB)

(') Skydd av namnet "Emmentaler" har inte sökts.
(2) Skydd av namnet TI T| M OO " (Piliou) har inte sökts.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 124/97

om

rättelse

av

av den 23 januari 1997
förordning (EG) nr 116/97
jordbruksomräkningskurser

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3813/92 av
den 28 december 1992 om den beräkningsenhet och de
omräkningskurser som skall tillämpas avseende den
gemensamma jordbrukspolitiken ('), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1 50/95 (2), särskilt artiklarna 3.2 och

om

fastställande

av

Vid en granskning har det uppmärksammats att det i
bilagen till denna förordning finns ett fel . Förordningen i
fråga bör därför rättas.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Bilagorna till förordning (EG) nr 116/97 skall ersättas
med bilagorna till denna förordning.

12 i denna, och
Artikel 2

med beaktande av följande :

Jordbruksomräkningskurserna har fastställs
kommissionens förordning (EG) nr 1 1 6/97 (3).

Denna förordning träder i kraft den 24 januari 1997.

genom

På begäran av den berörda parten skall den gälla den 23
januari 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 23 januari 1997.

Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(') EGT nr L 387, 31.12.1992, s. 1 .
(2) EGT nr L 22, 31.1.1995, s. 1 .
(3) EGT nr L 20, 23.1.1997, s. 32.
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BILAGA I

Jordbruksomräkningskurser
1

ecu

40,2861

=

7,49997
1,95423
311,761
198,202
6,61023
6,02811
2,19514
0,778173
1 973,93
13,7482

165,198
8,64446
0,768177

belgiska och
luxemburgska franc
danska kronor

tyska mark
grekiska drachmer
portugisiska escudos
franska franc

finska mark

nederländska gulden
irländska pund
italienska lire

österrikiska schilling
spanska pesetas
svenska kronor

pund sterling

BILAGA II

Förutfastställda och anpassade jordbruksomräkningskurser

Tabell B

Tabell A

1 ecu =

38,7366
7,21151
1,87907
299,770
190,579

6,35599
5,79626
2,11071
0,748243
1 898,01
13,2194
158,844
8,31198
0,738632

belgiska och
luxemburgska franc
danska kronor

tyska mark
grekiska drachmer
portugisiska escudos
franska franc
finska mark

nederländska gulden
irländska pund
italienska lire

österrikiska schilling
spanska pesetas
svenska kronor

pund sterling

1 ecu =

41,9647
7,81247
2,03566
324,751
206,460
6,88566

6,27928
2,28660
0,810597
2 056,18
14,3210
172,081
9,00465
0,800184

belgiska och
luxemburgska franc
danska kronor

tyska mark
grekiska drachmer
portugisiska escudos
franska franc
finska mark

nederländska gulden
irländska pund
italienska lire

österrikiska schilling
spanska pesetas
svenska kronor

pund sterling
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 125 /97

av den 23 januari 1997

om ändring av förordning (EEG) nr 1627/89 om uppköp av nötkött genom
anbudsin fordran

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 805/68 av
den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av
marknaden för nötkött ('), senast ändrad genom förord
ning (EG) nr 2222/96 (2), särskilt artikel 6.7 i denna, och
med beaktande av följande:

Genom kommissionens förordning (EEG) nr 1627/89 av
den 9 juni 1989 om uppköp av nötkött genom anbudsin
fordran (3), senast ändrad genom förordning (EG)
nr 36/97 (4), inleds uppköp av vissa kvalitetsgrupper

genom anbudsinfordran i vissa medlemsstater eller

uppköp av de kvantiteter som behövs för att garantera
marknaden ett rimligt stöd medför, på grundval av de
priser kommissionen
har kännedom
om,
att
förteckningen över de medlemsstater eller regioner i en
medlemsstat där uppköp genom anbudsinfordran inletts,
liksom de kvalitetsgrupper som kan komma i fråga för
intervention, bör ändras i enlighet med bilagan till denna
förordning.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Bilagan till förordning (EEG) nr 1627/89 skall ersättas
med bilagan till den här förordningen.

regioner i en medlemsstat.
Artikel 2

Tillämpningen av artikel 6.2 — 6.4 i förordning (EEG)
nr 805/ 68 och behovet av att begränsa intervention till

Denna förordning träder i kraft den 27 januari 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 23 januari 1997.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(■) EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 24.
(2) EGT nr L 296, 21.11.1996, s. 50,

j3) EGT nr L 159, 10.6.1989, s. 36.
(4) EGT nr L 8 , 11.1.1997, s. 5.
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO —

BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado
1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1627/89
Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1 , stk. 1 i forordning (EØF) nr. 1627/89
Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung
(EWG) Nr. 1627/89 genannten Qualitätsgruppen
Κρήτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιότητος που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89
Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 ( 1 ) of
Regulation (EEC) No 1627 / 89

États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1 er
paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1627/89
Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 del
regolamento (CEE) n . 1627/ 89

In artikel 1 , lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 1627/89 bedoelde Lid-Staten of gebieden van een
Lid-Staat en kwaliteitsgroepen

Estados-membros ou regiões de Estados-membros e grupos de qualidades referidos no n? 1 do
artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 1627/89

Jäsenvaltiot tai alueet ja asetuksen (ETY) N:o 1627/89 1 artiklan 1 kohdan tarkoittamat
laaturyhmät

Medlemsstater eller regioner och kvalitetsgrupper som avses i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr
1627 /89

Estados miembros o regiones
de Estados miembros

Medlemsstat eller region
Mitgliedstaaten oder Gebiete
eines Mitgliedstaats

Κράτος μέλος ή περιοχές
κράτους μέλους
Member States or regions
of a Member State

États membres ou régions
d' États membres

Stati membri o regioni
di Stati membri

Lid-Staat of gebied
van een Lid-Staat

Estados-membros ou regiões
de Estados-membros

Jäsenvaltiot tai alueet
Medlemsstater eller regioner

S

België/Belgique
Danmark
Deutschland
France

Ireland

Österreich

Portugal
Suomi
Sweden

Great Britain
Northern Ireland

E

Categoría A

Categoría C

Kategori A

Kategori C

Kategorie A

Kategorie C

Κατηγορία A

Κατηγορία Γ

Category A

Category C

Catégorie A

Catégorie C

Categoria A

Categoria C

Categorie A

Categorie C

Categoria A

Categoria C

Luokka A

Luokka C

Kategori A

Kategori C

U

R

O

U

R

O
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Nr L 22/25

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 126/97
av den 23 januari 1997
om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset
för vissa frukter och grönsaker
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

rundan kriterierna för kommissionens fastställande av

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

schablonvärdena vid import från tredje land för de
produkter och de perioder som anges i bilagan till den
förordningen .

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förordning (EG)
nr 3223/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsfö
reskrifter för importordningen för frukt och grönsaker ('),
senast ändrad genom förordning (EG) nr 23 75/96 (2), sär
skilt artikel 4.1 i denna,

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena

vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till
denna förordning.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3813/92 av
den 28 december 1992 om den beräkningsenhet och de
omräkningskurser som skall tillämpas avseende den
gemensamma jordbrukspolitiken (3), senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1 50/95 (4), särskilt artikel 3.3 i denna,

De schablonvärden vid import som avses i artikel 4 i
förordning (EG) nr 3223/94 skall fastställas enligt tabellen

och

i bilagan .

Artikel 1

med beaktande av följande:
Artikel 2

I förordning (EG) nr 3223/94 anges som tillämpning av
resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguay

Denna förordning träder i kraft den 24 januari 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 23 januari 1997.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(>) EGT nr L 337, 24.12.1994, s. 66.
(2) EGT nr L 325, 14.12.1996, s. 5.
(3) EGT nr L 387, 31.12.1992, s. 1 .
4 EGT nr L 22, 31.1.1995, s . 1 .

Nr L 22/26
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BILAGA

till kommissionens förordning av den 23 januari 1997 om fastställande av schablonvärden
vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
(ecu/100 kg)
KN-nr

Kod för tredje land (')

0702 00 15

052
204
212
404

624
999

0707 00 10

052
053

068
999
0709 10 10

220
999

0709 90 71

052
204
999

0805 10 01 , 0805 10 05, 0805 10 09

052
204

212
220
448
600

0805 20 11

Schablonvärde

vid import
41,9
43,8
105,3
37,5
170,2
79,7
114,3
181,3
134,7
143,4
151,8
151,8
121,9
132,6
127,3
47,3
44,5
46,8
31,3
27,3
64,5

624

56,9

999

45,5
57,4
68,5
54,9
60,3

052
204

624
999

0805 20 13, 0805 20 15 , 0805 20 17,
0805 20 19

512

48,0
83,2
77,6
85,2
45,2
67,8
77,5
70,5
77,4
75,1
54,8
40,1
85,9
84,9
47,7
98,2
68,6
126,9
42,5
108,1
79,1

624

74,0

999

86,1

052
204
400

624
662
999

0805 30 20

052

528
600
999

0808 10 51 , 0808 10 53, 0808 10 59

060
064
400
404
720
728
999

0808 20 31

052

064
400

(') Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 68/96 (EGT nr L 14, 19.1.1996, s. 6).
Koden "999" betecknar "övriga ursprung".
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Nr L 22/27

II

(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION

av den 8 januari 1997
om ett samordnat program för offentlig kontroll av livsmedel 1997
(97/77/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

a) Aflatoxiner i kryddor.

UTFÄRDAR DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

b) Kontamination av livsmedel för personer med livsme
delsallergi eller överkänslighet.

1 . Även om provtagningsfrekvensen inte har fastslagits,
med beaktande av rådets direktiv 89/397/EEG av den 14

juni 1989 om offentlig kontroll av livsmedel ('), särskilt
artikel 14.3 i detta,

bör medlemsstaterna garantera att ett tillräckligt antal
provtagningar görs för att ge en översikt av det aktuella
ämnet i varje medlemsstat. Förslag på analysmetoder
kommer att lämnas .

efter samråd med Ständiga livsmedelskommittén, och
med beaktande av följande:

2. För att resultaten skall vara jämförbara bör medlemssta
terna tillhandahålla de begärda uppgifterna på det sätt
som fastställs i registreringsblanketterna i bilagan.

Med hänsyn till en väl fungerande inre marknad, är det
nödvändigt att på gemenskapsnivå utarbeta samordnade
program för kontroll av livsmedel.

3 . Aflatoxiner i kryddor

I sådana program prioriteras överensstämmelse med
gemenskapslagstiftning, skydd av folkhälsan, konsument
intressen och god handelssed.
Ett samtidigt genomförande av nationella program och
samordnade program kan ge information och erfarenhet
som kan tjäna som grund för kontrollverksamhet i framti
den .

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE.

att medlemsstaterna under 1997 bör göra provtagningar

och genomföra laboratorieanalyser av följande livsmedel:
(') EGT nr L 186, 30.6.1989, s. 23 .

Kryddor, i synnerhet peppar, chiliprodukter,
muskotnöt och paprikapulver, kan innehålla för höga
mängder aflatoxiner på grund av olika framställnings
processer och lagringsförhållanden. I artikel 2 i rådets
förordning (EEG) nr 315/93 (2) förbjuds försäljning av
livsmedel som innehåller för höga mängder
främmande ämnen med hänsyn till folkhälsan, i
synnerhet vad gäller giftighet. De flesta medlemsstater
har särskilda bestämmelser för aflatoxininnehållet i

denna typ av produkter.

Syftet med denna del av programmet är att undersöka i
vilken omfattning halterna av aflatoxiner i dessa
produkter överskrider nationella gränsvärden. I under
sökningen skall även den rättsliga grunden för under
kännande i varje medlemsstat definieras. De analytiska
metoder som skall mäta aflatoxinhalten i proverna
måste klara en lägsta halt på 1 (ig/kg (bestämnings
gräns).
O EGT nr L 37, 13.2.1993, s. 1 .

Nr L 22/28
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4. Kontamination av livsmedel för personer med
livsmedelsallergi eller överkänslighet

Livsmedel som märkts eller på annat sätt saluförs
under försäkran att det inte innehåller vissa proteiner
m.m., kan utgöra en hälsorisk för personer med livs
medelsallergi eller överkänslighet, om produkten
skulle vara kontaminerad med detta ämne . Även

obetydliga kvantiteter kan vara livshotande. I artikel 2 i
rådets direktiv 79/ 1 12/EEG (') föreskrivs att märkning
och reklam inte får vara sådan att den på ett avgörande
sätt skulle kunna vilseleda köparen, i synnerhet om
livsmedlets sammansättning. Syftet med den här delen
av programmet är att bevaka de åtgärder som har vidta
gits av medlemsstaterna när kontaminerade livsmedels
produkter påträffas på marknaden .

Omfattning
Varje slag av livsmedel där det försäkras att det inte
innehåller ett visst ämne; med tanke på vilken typ av
livsmedel av detta slag som vanligtvis saluförs i

0) EGT nr L 33, 8.2.1979, s. 1 .
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medlemsstaterna, bör provtagningen begränsas till
produkter som inte innehåller mjölk/mjölkproteiner,
laktos, ägg eller gluten .

Projektrapporten: registreringsblanketten
Medlemsstaterna bör garantera att antalet kontamine

rade livsmedelsprodukter och berörda producenter/
importörer samt upplysningar om åtgärder som har

vidtagits rapporteras till kommissionen. Om den typ av
åtgärder som har vidtagits har samband med graden av
kontamination,

bör

halten

av

den

aktuella

ingrediensen (mjölkprotein, laktos, äggprotein eller
gluten) också rapporteras.
Utfärdad i Bryssel den 8 januari 1997.

På kommissionens vägnar
Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen

I
I

pg/kg
pg/kg

> 50

( pg/kg )
( pg/kg )

prover med
positivt utfall

för prover med
positivt utfall

( pg/kg )

Högsta värde

Ursprung av underkända prover om det är känt:

Övriga detaljer, indikationer, svårigheter:

( pg/kg )

Gräns- eller riktvärde för underkännande

officiella

Tillämpad analysmetod (referens: litteratur, skriftliga normer m.m; kortfattad redogörelse för förfarandet; detektions- och bestämningsgränser) (om annan än den föreslagna metoden):

Rättslig grund for underkännande:

\

Mg/kg

MO/kg

10-50

Medianvärde för

Genomsnittsvärde

Europeiska gemenskapernas

G2

G1

B2

B1

ej påvisad

2 -< 10

< 2

Antal prover

|

Aflatoxin

Totalt antal underkända prover:

SV

Totalt antal analyserade prover:

Medlemsstat :

|

Peppar

Tabell 1.1

1 . AFLATOXINER I KRYDDOR

BILAGA
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\

I

III

pg/kg

pg/kg

MQ/kg

Mg/kg

( pg/kg )

( pg/kg )

prover med
positivt utfall

I

( pg/kg )

Högsta värde

Ursprung av underkända prover om det är känt:

Övriga detaljer, indikationer, svårigheter:

( Mg /kg )

Gräns- eller riktvärde för underkännande

Europeiska gemenskapernas

Tillämpad analysmetod (referens: litteratur, skriftliga normer m.m; kortfattad redogörelse för förfarandet: detektions- och bestämningsgränser) (om annan än den föreslagna metoden):

Rättslig grund för underkännande:

G2

G1

B2

ej påvisad

> 50

för prover med
positivt utfall

|

B1

Aflatoxin

10-50

2 -< 10

Medianvärde för

Genomsnittsvärde

SV

< 2

Antal prover

Medlemsstat :

l

Totalt antal underkända prover:

Totalt antal analyserade prover:

Chili och chilipulver

Tabell 1.2

Nr L 22/30

officiella

tidning
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pg/kg

MQ/kg

||

pg/kg

pg/kg

( pg/kg )
( pg/kg )

prover med
positivt utfall
( pg/kg )

Högsta värde

Ursprung av underkända prover om det är känt:

Övriga detaljer, indikationer, svårigheter:

( pg/kg )

Gräns- eller riktvärde för underkännande

Europeiska gemenskapernas

Tillämpad analysmetod (referens: litteratur, skriftliga normer m. m; kortfattad redogörelse för förfarandet; detektions- och bestämningsgränser) (om annan än den föreslagna metoden):

Rättslig grund för underkännande:

G2

G1

B2

ej påvisad

> 50

10-50

för prover med
positivt utfall

|

B1

Aflatoxin

2 -< 10

Medianvärde för

Genomsnittsvärde

SV

< 2

Antal prover

Medlemsstat :

|

Totalt antal underkända prover:

Totalt antal analyserade prover:

Muskotnöt

Tabell 1.3

24 . 1 . 97

officiella

tidning
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\

Mg/kg

MO/kg

I

\

Mg/kg

µg/kg

( pg/kg )

( pg/kg )

prover med
positivt utfall

( pg/kg )

Högsta värde

Ursprung av underkända prover om det är känt:

Europeiska gemenskapernas

Övriga detaljer, indikationer, svårigheter:

( Mg/kg )

Gräns- eller riktvärde för underkännande

Tillämpad analysmetod (referens: litteratur, skriftliga normer m.m; kortfattad redogörelse för förfarandet: detektions- och bestämningsgränser) (om annan än den föreslagna metoden):

Rättslig grund for underkännande:

G2

G1

B2

ej påvisad

> 50

10-50

för prover med
positivt utfall

|

B1

Aflatoxin

2 -< 10

Medianvärde för

Genomsnittsvärde

SV

< 2

Antal prover

Medlemsstat :

I

Totalt antal underkända prover:

Totalt antal analyserade prover:

Paprikapulver

Tabell 1.4

Nr L 22/32

officiella

tidning
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\

\
l

I

testade

innehåll

felaktigt
innehåll

med produkter
med felaktigt
ingen

\
I

muntlig
varning

skriftlig
varning

C)

(2)

(3)

l
l

I
I

(4)

internkontroll

krav på skärpt

(6)
(7)

(')
(2)
(3)
(4)
(5)

\

(5)

förbud

försäljnings

Antal

kontrollerade

Vidtagna åtgärder (*)

Antalde

producenter/importörer

(*) Kommentarer till vidtagna åtgärder och eventuell hänvisning till åtgärdsnivå (mg/kg), om den typ av åtgärder som vidtagits har samband med graden av kontamination.

Glutenfri

Utan ägg

Utan laktos

Utan mjölk eller
mjölkprotein

Påstående

Antal produkter

Åtgärder som vidtagits då ovannämnda ingredienser påträffats

Totala antalet producenter/importörer av produkter i vilka ovannämnda ingredienser påträffats:

Totala antalet produkter i vilka ovannämnda ingredienser påträffats:

Totala antalet berörda producenter/importörer:

Totala antalet undersökta produkter:

påföljd
(6)

administrativ

Medlemsstat : ....

Undersökning av produkter som påstås inte innehålla en eller flera av följande ingredienser: mjölk/mjölkproteiner, laktos , ägg eller gluten

Tabell 2.1

2. KONTAMINATION AV LIVSMEDEL FÖR PERSONER MED LIVSMEDELSALLERGI ELLER ÖVERKÄNSLIGHET

\

(7)

rättsliga
åtgärder

(8)

övrigt

Yl'
\

L6

1
|

gemenskapernas Europeiska
officiella

tidning
Z /22 1

Nr L 22/34
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Tabell 2.2

Medlemsstat :

Tillämpad analysmetod

Mjölk/mjölkproteiner
Laktos

Ägg
Gluten

Ytterligare kommentarer:
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Nr L 22/35

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 14 januari 1997

om bemyndigande för medlemsstaterna att i enstaka fall medge undantag från
vissa bestämmelser i rådets direktiv 77/93/EEG för plantor av Vitis L., utom
frukter, med ursprung i Kroatien eller Slovenien
(Text av betydelse för EES)

(97/78/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
FATTAT DETTA BESLUT

artikel 4.1 i direktiv 77/93/EEG, vad gäller de förbud som
anges i del A punkt 15 i bilaga III till detta, för plantor av
Vitis L., utom frukter, med ursprung i Kroatien och

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

Slovenien .

med beaktande av rådets direktiv 77/93 / EEG av den 21

2.

december 1976 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på
växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och
mot att de sprids inom gemenskapen ('), senast ändrat
genom kommissionens direktiv 96/78/EG (2), särskilt

Följande särskilda villkor skall uppfyllas:

a) Plantorna skall vara förökningsmaterial i form av
vilande knoppar av följande sorter:

artikel 14.1 i detta,
— Babic

med beaktande av Italiens begäran, och

— Plavaz Mali

med beaktande av följande:

— Plavina

Enligt bestämmelserna i direktiv 77/93/EEG får man i
princip inte föra in i gemenskapen plantor av Vitis L.,

— Debit

annat än frukter, med ursprung i tredje land.

— Kuc

— Marastina

Importen skall ske under en begränsad tidsperiod för att
göra det möjligt för specialiserade plantskolor att föröka
plantorna inom EU. Dessa plantor kommer därefter att
exporteras tillbaka till Kroatien eller Slovenien .

— Gilovca

— Zlatarica
— Blastina

Med avseende på nämnda import till gemenskapen av
dessa plantor förefaller det, på grundval av uppgifter som
lämnats av den ansvariga medlemsstaten, som om plantor
av Vitis L. kan odlas i Kroatien och Slovenien under

tillfredsställande hälsovillkor och att det inte finns någon
källa i dessa länder för införande av exotiska sjukdomar

som angriper plantor av Vitis L.
Ett undantag bör därför tillåtas under en begränsad
period, förutsatt att det omfattar särskilda villkor och utan
att det påverkar tillämpningen av rådets direktiv 68/ 193/

EEG (3), senast ändrat genom Anslutningsakten för Öster

rike, Finland och Sverige .

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med
yttrandet från Ständiga kommittén för växtskydd.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

1 . Medlemsstaterna bemyndigas härmed att på de
villkor som fastställs i punkt 2 medge undantag från
(') EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 20.
(2) EGT nr L 321 , 12.12.1996, s. 20.
3 EGT nr L 93, 17.4.1968 , s . 15.

— Krvatica

b) Knopparna skall vara ämnade att ympas inom gemen
skapen, enligt de förutsättningar som anges i h, på
grundstammar som framställts inom gemenskapen .

c) De knoppar som är avsedda för gemenskapen skall
uppfylla nedanstående krav:
— De skall vara skördade från förökningsmaterial som
växt på vinodlingar som är officiellt registrerade .
Förteckningen över de registrerade vinodlingarna
skall göras tillgänglig för de medlemsstater som
utnyttjar undantaget och för kommissionen senast
den 15 januari 1997. Dessa förteckningar skall
omfatta sorternas namn, antalet rader som plante
rats med dessa sorter, antalet plantor per rad för
varje vingård — i den utsträckning de har ansetts
lämpliga att leverera till gemenskapen under 1997

— i enlighet med de villkor som fastställs i detta
beslut.

— De skall vara ordentligt förpackade och skall på
emballaget göras igenkännliga genom en marke
ring som gör det möjligt att identifiera den regi
strerade plantskolan och sorten i fråga.

Nr L 22/36
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— De skall atföljas av ett sundhetscertifikat som är
utfärdat i Kroatien eller Slovenien i enlighet med
artikel 7 i direktiv 77/93/EEG, på grundval av den
undersökning som fastställs i artikel 6 i detta
direktiv, särskilt frihet från följande skadegörare:

— Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)
— Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems
och andra

— Grapevine Flavescence doree MLO

24. 1 . 97

— namn pa och adresser till de odlingsplatser som
avses i h där knopparna skall ympas och/eller där
de ympade plantorna därefter skall planteras.
Vid tidpunkten för importen skall importören bekräfta
uppgifterna i ovannämnda förhandsanmälan .

Före införseln skall importören få ett officiellt medde
lande om de villkor som fastställs i punkterna a, b, c,
d, e, f, g, h, i och j .

— Xylella fastidiosa (Well och Raju)
— Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers
— Tobacco ringspot virus
— Tomato ringspot virus
— Blueberry leaf mottle virus
— Peach rosette mosaic virus.

Sundhetscertifikatet skall under "Ytterligare uppgif
ter" tillkännage att "denna sändning uppfyller de
krav som fastställs i beslut 97/78 / EG".

d) Kroatiens eller Sloveniens officiella växtskyddsorgani
sation skall säkerställa identifieringen av knopparna
från tiden för skörden enligt vad som angavs i c, första

h) Knopparna skall ympas på grundstammar och
ympmaterialet skall därefter planteras enbart på de
odlingsplatser vars namn, adresser och belägenhet har
anmälts till de ansvariga officiella organen i den
medlemsstat där platserna ligger av den person som
ämnar använda de knoppar som importerats enligt
detta beslut. I de fall då ympnings — eller odlingsplat
serna ligger i en annan medlemsstat än den som

tillämpar detta undantagsförfarande, skall de ansvariga
officiella organen i den medlemsstat som tillämpar
undantagsförfarandet vid mottagandet av den tidigare
nämnda förhandsanmälan från importören informera
de ansvariga officiella organen i den medlemsstat där
plantorna skall ympas eller planteras och ange namn,
adress och belägenhet för odlingsplatserna där plan
torna skall ympas eller planteras.

strecksatsen, till och med lastningen inför exporten till
gemenskapen .

i) På de odlingsplatser som anges i h skall
e) De inspektioner som krävs enligt artikel 12 i direktiv
77/93/EEG skall utföras av de ansvariga officiella
organ som avses i nämnda direktiv, i de medlemsstater
som utnyttjar undantagsförfarandet, och, då det är
nödvändigt, i samarbete med de ansvariga organen i
den medlemsstat där knopparna skall ympas. Utan att

— knopparna ympas för hand och de ympade plan
torna skall planteras och odlas ytterligare på fält
som hör till de odlingsplatser som anges i h, där de
skall förbli tills de flyttas till en bestämmelseort
utanför gemenskapen enligt vad som anges i j,

det påverkar tillämpningen av den kontroll som avses i
artikel 19a.3 andra strecksatsen första alternativet skall

kommissionen fastställa i vilken utsträckning de
inspektioner som avses i artikel 19a.3 andra streck
satsen andra alternativet i nämnda direktiv skall inte

greras i inspektionsprogrammet enligt artikel 19a.5 c i
det direktivet.

f) Knopparna skall föras in via de införselorter som är
belägna inom territoriet för den medlemsstat som
tillämpar detta undantagsförfarande och som är
angivna av den medlemsstaten för detta ändamål.

— de ympade plantorna kontrolleras visuellt, vid
lämpliga tidpunkter under växtperioden som följer
på importen, av angivna ansvariga officiella organ i
de medlemsstater i vilka de ympade plantorna
planterats, för att undersöka om skadegörare eller
symptom orsakade av skadegörare finns på plantan .
För att fastställa vilka skadegörare som har orsakat
symptomen skall ett lämpligt test genomföras på
alla symptom som observerats vid den visuella
inspektionen . Varje planta som under de angivna
kontrollerna eller testerna inte är fri från de skade

görare som finns förtecknade under c tredje streck
satsen skall omedelbart förstöras .

g) Före införsel i gemenskapen skall importören anmäla
varje införsel i tillräckligt god tid i förväg till de ansva
riga officiella organen i den medlemsstat till vilken
plantorna införs, och denna medlemsstat skall vidare
befordra uppgifterna i anmälan till kommissionen och
ange

— typ av material,

— varieteter och mängd,
— anmält datum för införsel och bekräftelse av inför
selort,

j) Alla ympade plantor, som är resultatet av en lyckad
ympning där de knoppar som anges i a använts, skall
1998 flyttas till en ort utanför gemenskapen. Det
angivna ansvariga offentliga organet skall säkerställa att
alla plantor som inte flyttas förstörs officiellt. Register
som skall hållas tillgängliga för kommissionen skall
föras över antalet plantor där ympningen lyckats, över
officiellt destruerade plantor och över plantor som
sålts, liksom över de sålda plantornas bestämmelse
land.
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enligt detta beslut och som inte uppfyller de villkor som
fastställs i beslutet.

Medlemsstaterna skall meddela de andra medlemsstaterna

och kommissionen om de utnyttjar bemyndigandet. De
skall före den 1 november 1997 tillställa kommissionen

och de andra medlemsstaterna uppgifter om vilka
mängder som förts in enligt detta beslut med en utförlig
teknisk redovisning av den officiella undersökning som
avses i artikel 1.2 i . Vidare skall alla andra medlemsstater

där knopparna ympas på grundstammar och där de
ympade plantorna efter importen planteras, före den 1
november 1997 överlämna en utförlig teknisk redovisning

Artikel 4

Detta beslut skall tillämpas under tiden från och med den
15 januari 1997 till den 30 mars 1997. Det skall upphävas
om det konstateras att de villkor som fastställs i artikel 1 .2

inte är tillräckliga för att förhindra införsel av växtskade
görare, eller inte iakttagits.
Artikel 5

till kommissionen och de andra medlemsstaterna av den

officiella undersökning som avses i artikel 1.2 i.
Artikel 3

Utan att det påverkar de bestämmelser som fastställs i
artikel 14.3 i direktiv 77/93 / EEG skall de berörda
medlemsstaterna till kommissionen och de andra
medlemsstaterna anmäla alla försändelser som införts

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 14 januari 1997.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

